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EL SR PRESIDENT: 

Senyores i senyors diputats, bones tardes a tots. Co
men<;am aquesta sessió. 

1.1) Pregunta RGE núm. 3102/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat Joan Marí i Serra, del Grup Parlamentari 
SOCIALISTA. 

Comen<;am per la Pregunta 3102 del Sr. Joan Marí i 
serra, del Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a tarja 
turística. Té la paraula el Sr. MarÍ i Serra. 

EL SR MARÍ 1 SERRA: 

Sí, gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. 
Conseller. Ara fa devers vuit mesos vaig fer una pregunta al 

seu antecessor Sr. Cladera i li demanava el motiu pel 
qual aparcava l'aplicació de la tarja turística. Em va 
contestar que l'aparcava momentániament per reticencj· 
es d'alguns sectors implicats, pero que pensava que era 
una bona mesura i, per tant, no renunciava a posar-la en 
marxa quan els vents fossin més favorables. Per aixo li 
feim la següent pregunta, pensa el Sr. Conseller de Tu
risme impulsar la posada en marxa de la tarja turística, 
aparcada sine die pel seu antecessor al carrec? 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. MarÍ. Té la paraula el conseller Sr. Fla
quer. 

-
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EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 

Riuto rt): 

Grades, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Marí jo li eliria que el tema de la tarja turística és una tema 

e discutim , el pliocipal problema que jo hi veig és molt 
q¡Uar es tracta de, si es vol usar aquesta expressió, una mica e ( , , 
de trava o d entrebanc al tour operadors que venen cap 
quí i respecte del mercat no sembla en aquests moments 
~portú posar ~Itr~ entre~~n~ i altres mesures que ,puguin 
frenar una ffilca ¡ actllaclO d aqllelles empreses, d aqueUs 
operadors que duen el turisme cap aquí. Més endavant és 
possible que es torru a estudiar el tema, pero en aquests 
moments esta aparcat, no sé si sine die , pero sí per suposat 
nO esta previst d'una manera instantania regular aquest 
tema. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer, vol tornar afer ús de la paraula el 
Sr. Marí? Té la paraula. 

EL SR. MARÍ 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Sí, evidentment, Sr. Conseller, la 
tarja turística no va sortit amb bon peu i les reticencies que 
va trobar el Sr. Cladera, voste també les ha detectat, pero 
tenint en compte el marc en que ens trobam, a Europa, on 
els ciutadans ten en un grau d'exigencia, tal vegada més alt 
que no a altres bandes, pens que hauríem de fer alguna cosa, 
tal volta no la tarja turística, pero alguna cosa perque els 
nostres establiments donassin el servei que correspon a la 
seva categoria, i així intentar evitar algun deIs problemes o 
abusos que es puguin produir. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Grades, Sr. Marí. Vol tornar afer ús de la paraula, Sr. 
Flaquer? Té la paraula. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
Riutort): 

. Grades, Sr. President. Per explicar una mica més el tema, 
JO li diria que la tarja turística pot anar emmarcada dins el 
que pot ser la nova reglamentació d'agencies de viatges que, 
com Voste sap, s'haura d'adaptar i se li haura de tornar a 
donar un altre sentit, com a conseqüencia de la directriu 
cOmunitari ele protecció al consumidor de viatges combinats. 
Estam penclents -i em sap greu dir-bo així-, estam pendent 
que I Estat central faci qualque tipus d iniciativa en aquesta 
,~llat~ria per coordinar la tasca d adaptació d aquest directiva, 
JO se que les agencies de viatges a nivell estatal, hi ha hagut 
~n Congrés ara mateix ha acabat avuj mateix, a Brasil, on 
s ha diSClltit aqlleSt tema i estam pendent tots que j'Estat 
~~ntral Pllgui coordinar i unificar una mica aquesta materia. 
r 01 te gracies. 

=--

EL SR. PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Flaquer. 

1.2) Pregunta RGE núm. 3040/93, presentada per 
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del 
Grup Parlamentari PP-UM. 

La segona pregunta és la 3040 de la Sra. Carme 
Castro i Gandasegui, del Grup PP-UM, relativa a les 
relacions de la Comissió interdepartamental de la dona. 
Té la paraula la Sra. Castro. 

LA SRA. CASTRO 1 GANDASEGUI: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sra. Vice-presidenta. Ens agradaría que ens expliqués 
quines relacions manté la Comissió interdepartamental 
de la dona amb 1 'Institut de la dona i amb el Ministeri 
d' Afers Socials. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Castro. Té la paraula la Sra. Estaras. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA (Maria Rosa Estaras 
i Ferragut): 

Gracies, Sr. President, sen yo res i senyors diputats. 
Dia 11 de maig del 91 es va firmar un conveni amb el 
Ministeri d'Assumptes Socials i es va establir de quina 
manera podríem col'laborar alllarg de l'any. Posterior
ment hem mantengut tres o quatre reunions en tot l'any 
per tal de fer un conveni de tota Espanya d'organismes 
d'igualtat d'oportunitats, on puguem tenir unes línies 
d'ajuda i coordinació entre totes les comunitats auto
nomes, estam a punt de firmar aquest conveni, i aixo 
suposara reunions de grups de treball i reunions, com a 
mínim, tres pics en l'any. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. 

1.3) Pregunta RGE núm. 3043/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Guasch i Ribas, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la tercera pregunta, que és la 3043 del Sr. 
Guasch i Ribas, del Grup Parlamentari PP-UM, relativa 
a reforestació. Té la paraula el Sr. Guasch. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Conseller d'Agricultura, fa poc menys d'un any, en 
els mitjans de comunicació nacionals, es parlava d'un 
gran pla de reforestació que havia d'acabar l'any 2017, 
amb molts de milions, no sé quants, perque la veritat és 
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que vaig veure prou zeros i no em vaig aclarir. Per una vega
da que per part del govern socialista central hem tengut 
l'oportunitat que han considerat Balear com a territori nacio
nal, i no com una colonia, em podria dir quan s'iniciara 
l'aplicació del programa d'ajudes a la reforestació? Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Té la paraula el conselIer Sr. Morey. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i BalIester): 

Gracies, Sr. President. És molt oportuna la pregunta 
perque existeix una certa confusió a aquest respecte. Li puc 
afirmar que el programa d'ajudes a la reforesta ció s'iniciara 
l' 1 de gener del 94. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar afer ús de la paraula? Té 
la paraula. 

EL SR. GUASCH 1 RIBAS: 

Gracies, Sr. Conseller, esperavem que aquest pla de refo
restació es posés en marxa en un termini de temps breu. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Guasch. Més intervenció? 

1.4) Pregunta RGE núm. 3045/93, presentada per l'Hble. 
Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup Parlamen
tari PP-UM. 

Passam a la quarta pregunta que és la 3045, del Sr. Hu
guet i Sintes, del Grup PP-UM, relativa a Caulerpa taxifolia. 
Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller d'Agricultura i Pesca, després de l'estiu és quan és 
hora de formular-se, per part deIs ciutadans, quina és la 
situació actual d'aquest problema mediambiental i quines són 
les actuacions de la conselIeria. Gracies, Sr. ConselIer. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el Sr. ConselIer. 

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. La situació actual de la Caulerpa 
taxifolia és que la colonia localitzada a Cala d'Or es troba 
controlada, i nosaltres pensam que es pot arribar a la seva 

desaparició total, mitjanltant campanyes de control de 
rebrot l'any 94 i l'any 95. Hem pogut aconseguir incor
porar-nos a la Comissió interministerial que hi ha al 
respecte, i al projecte Life de la comunitat. Per tant, 
estam al corrent de les investigacions i treballs que sobre 
aquesta expansió d'alga es fa a Franlta, a Italia i a Espa
nya. Actualment, el Govern balear ja ha rebut la prime
ra transferencia economica corresponent a la cofinan~a
ció aprovada dins el programa Life. Gnlcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Més intervencions? No. 

1.5) Pregunta RGE núm. 3046/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la cinquena pregunta, que la 3046, del Sr. 
Huguet i Sintes, del Grup PP-UM, relativa a projecte de 
cartografia submarina. Té la paraula el Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, 
Sr. Conseller, voldríem saber quina és exactament la 
situació d'aquest projecte de cartografia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey. 

EL SR. CONSELLER D' AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gnlcies, Sr. President. Per a nosaltres, aquest és un 
deIs projectes més importants que ha realitzar la Direc
ció General de Pesca, i s'ha de dir que s'ha fet amb la 
coHaboració de la Conselleria d'Obres Públiques i Or
de nació del Territori. El projecte esta acabat i resta 
només, comptant amb el pressupost del 94, fer la seva 
impressió, publicació i distribució als lIocs de venda. 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Morey. Vol tornar a intervenir? No. 

1.6) Pregunta RGE núm. 3104/93, presentada per 
l'Hble. Sr. Diputat Valen tí Valenciano i López, del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA. 

La sisena pregunta és la 3104, del Sr. Valenciano i 
López, relativa a quna pensa arreglar el Govern el traro 
de la carretera de s'Esgleieta a Santa Maria. Té la parau
la el Sr. Valenciano. 
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EL SR. VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

s' Sr. President. Senyores i senyors dip utats. Sr. Conse~ 
r ~" Obres Públiqlles. La carretera de s'Esgleieta a Santa 

I l~a ria al vol tan! d 'Ull ramal del torrent de BlInyola , prop de 
'a elel t ren, en aquesta car retera se circula perfectament, 

la VI , • 1 'b , faH esta be, excepte a un pet!t rama , no aHl a a cenl 
l aStres lineals, on l'asfalt és molt defectuós, des de fa ja 
me E . al h' bastant de temps. .11 a~~est sent lt, nos ~res suposam que I 

detl haver una mot lvaClO per la qual esta tota perfectament 
asfaltada excepte en aquest tro , la qual cosa, realm ent. des 
cLel punt de vista del ciutacla és mal ~'entendre q ~e se ci rculi 
perfectament per aquesta carretera 1 que vengm un tros de 
70 o 80 metres que esta molt maJament, i després torni a 
estar bé. En aquest sentit, nosaltres demanarÍem quan el 
Gavern de la Comunitat Autonoma pensa arreglar aquest 
petit traro que, comparat amb els quilometres i quilometres 
que bi ha i metres que es fan, és un tram infinitesimal que 
es podr ía fer perfectame'nt en un tres i no-res. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Valenciano. Té la paraula el Sr. Reus. 

EL SR. CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES 1 ORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

Sr. President, senyors diputats. Per desgracia, aquest tema 
entrara a programació de despesa el 95. Em sap greu dir-ho, 
perque és un tema que sembla que no és massa important, 
pero fins al 95 no hi ha forma d'abordar aixo. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. Vol tornar afer ús de la paraula? 
Té la paraula el Sr. Valenciano. 

EL SR VALENCIANO 1 LÓPEZ: 

Sí, Sr. President, només per dir que -repetesc- no es 
tracta de fer cap quilometre ni tan sois 500 metres, es tracta 
de menys de 100 metres, és un tram molt petit que esta molt 
malament, hi ha molts de c10ts i la seva correcció no duraria 
ni un dia, ni un matÍ, en aquest sentit, "quasi quasi no fa falta 
ni pressupostar-lo, com aquell que diu , es podría fer en un 
tres i no-res. Per tant, en aquest sentit, nosaltres li agrairíem 
al conseller que envias a algú i passas per alla perque real
ment s'ha de veure per creure-ho. Gracies. 

EL SR PRESIDENT: 

Gnkies, Sr. Valenciano. Vol fer ús de la paraula? El 
conseller té la paraula. 

EL SR CONSELLER D'OBRES PÚBLIQUES IORDE
NACIÓ DEL TERRITORI (Bartomeu Reus i Beltran): 

NIoltes grades. No sé si parlam del mateix, pero si és el 
tram que hi ha a la zona del torrent, no és només un ba-

=--

cheado i una millora simple, sinó que és rectificar el 
trac;at, hi ha un projecte iniciat, ja. Vaja, sigui com sigui, 
és un tema tan simple que si hi ha possibilitats ho fa
rem, no pateixi. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 

1.7) Pregunta RGE núm. 3047/93, presentada per 
I'Hble. Sr. Diputat CristOfol Huguet i Sintes, del Grup 
Parlamentari PP-UM. 

Passam a la setena pregunta, que és la 3047 de! Sr. 
Huguet i Sintes, del Grup PP-UM, relativa a l'afluencia 
de flotes foranes. Té la paraula el Sr. Huguet i Sintes. 

EL SR HUGUET 1 SINTES: 

Gracies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. 
Conseller, hi ha a l'opinió pública de les Illes Balears 
una inquietud molt forta respecte de l'afluencia de les 
embarcacions de pesca foranes, estrangeres en aigües de 
les Illes Balears. Sabem de les limitacions de competen
cia i responsabilitat del Govern balear, pero també 
volíem saber si a pesar d'ac;o ha actuat i como 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Huguet. Té la paraula el conseller Sr. 
Morey. 

EL SR CONSELLER D 'AGRICULTURA 1 PESCA 
(Pere J. Morey i Ballester): 

Gracies, Sr. President. Efectivament, és una proble
matica que ha tengut molta incidencia. Els he d'infor
mar que avui matÍ mateix hem rebut una carta del Sr. 
Paleocratis, que és l'actual director general de Pesca de 
la Comunitat, on ens afirma que la comissió coincideix 
totalment i absoluta amb els criteris que aquest parla
ment va aprovar sobre l'ús d'arts i¡'¡egals de pesca en el 
Mediterrani, i, per consegüent -bé, dient aixo ja els dic 
que una de les nostres actuacions ha estat instar fins i tot 
les autoritats europees a posar fi1 a l'agulla en aquest 
tema. 

Nosaltres també hem demanat a la Secretaria Gene
ral de Pesca la modificació de I'article 12 del Reia! De
cret 2349/84, de 28 de novembre, pel qual es regula la 
pesca d 'encerc1ament, i hem dictat dues ordres on es fixa 
el tamany de les xarxes d'encerclament i una altra on es 
marquen les zones de pesca per aquest tipus dins les 
aigües interiors de les Illes Balears. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Conseller. 
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11.1) InterpeHació RGE núm. 2887/93, presentada pel 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, relativa a mesures de 
seguretat i protecció contra incendis a establiments turís
tics. 

Passam al segon punt que corres pon a les interpel-lacions. 
Comenc;arem per la 2887, del Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, relativa a mesures de seguretat i protecció contra 
incendis a establiments turÍstics. Té la paraula en nom del 
grup interpel'lant el diputat Sr. Pallicer. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Crec que és un 
sentiment compartit per tota aquesta cambra, la problemati
ca que es planteja en relació amb les mesures de seguretat i 
protecció contra incendis en els establiments turÍstics. Tots 
recordam que en el que duim d'any, ja hi ha hagut cinc in
cendis d'una certa importancia i que un d'ells va causar una 
forta alarma a tot el sector turÍstico Per aixo, varem dema
nar al conseller de Turisme, en una pregunta davant plenari 
en aquesta cambra i en una compareixenc;a, que ens explicas 
la política que feia la conselleria de Turisme respecte de la 
preven ció i seguretat contra incendis, d 'acord amb el Decret 
13/85, de 21 de febrer. 

EIs he de manifestar que, malgrat les cordials explicacions 
del conseller, no quedarem satisfets, tot el contrari. I no hi 
quedarem perque ens va explicar que era una qüestió, entre 
d'altres coses, a la compareixenc;a, de filosofia creure en la 
societat civil en l'empresariat, com a responsable continua 
dient que hi Ilavia un cert -per part seva- determinisme quant 
que era molt difícil per a eH poder fer fer les inspeccions als 
establiments hotelers; clavant tot aixo, evidentment, nosaltres, 
per responsabilitat política de no alarmar en desmesura una 
opinió pública, optarem per continuar insistint a través de 
distintes iniciatives, a fi que tendíssim a canviar de política. 

Pero hem hagut de canviar de parer. Com a resultat d'uns 
estudis fets sobre la seguretat i higiene en el treball pel ga
binet tecnic, a l'apartat de prevenció i extinció d'incendis a 
estabJiments hotelers, tenim unes dades que han fet que, 
po at sobre la baJanga la possibUitat que una premsa sensaci
onaLista estrangera pogués manipular el tema en perjuclid del 
sector, o bé la responsabHitat de cridar I'atenció als respon
sable clavant uns fets tan preocupants, ha fet que ens incli
nassim per posar aquesta interpeHació a la política seguida 
fins avui per la conselleria de Turisme. 

L'estudi s'ha fet sobre una mostra que, entre d'altres 
coses, i la hi resumesc, cliu el següent -ho tenc aquí si ho 
volen veure després: La mostra abasta cent tres hotels arnés 
de deu zones turístiques distintes d hotels que van des d 'una 
estrella fin s a cinc, agafen tot el ventall , amb una variació de 
risc de plantes, segons el nombre de plantes hi ha més risc 
o menys, que va des d'una planta fins a tretze, i dins aquests 
establiments hi són compresos cinc mil treballadors. ls resul
tats són els següents: la majoria d'hotels té un risc d'incendi 
qualificat de mitja, és a dir, hi ha un cert risc; pel que fa a 

" " 

les mesures d'extinció i seguretat, diu el següent: a la 
majoria d'hotels, no existeix un pla d'emergencia, és a 
dir no s'ha plantejat que fer si es produeix un incendi, 
i els pocs que el tenen no l'han divulgat al personal, que 
és qui després ha d'actuar; molts pocs han fet simula
cres d'evacuació i de posar en practica les instal-lacions 
i els propis plans; és veritat -continua dient- que molts, 
la majoria, compleixen amb la detecció d'alarma i extin
ció, pero, pel que fa a l'evacuació, senyalització i orga
nització contra incendis, són molt pocs els hotels que 
compleixin aquestes necessitats. 

D'aquest estudi, com veuen, senyores i senyors dipu
tats, es despren que practicament la majoria d'establi
ments, més o manco, compleixen amb les instal-lacions 
fixes, de detectar incendis, fins i tot amb els elements 
d'extinció, pero en tot el que es refereix a la formació 
del personal, perque sapiguen el que han de fer davant 
un sinistre, res de res. Pel que fa a tenir un manual 
específic, amb un pla d'emergencia, res de res, i els 
pocs que el tenen, com ja han escoltat, no l'han divulgat. 
Pel que fa a l'evacuació, senyalització i organització 
contra els incendis, l'informe diu, són moIt pocs els 
hotel s que compleixen aquestes necessitats. Pel que fa a 
realitzar simulacres, res de res. A més arnés, i com a 
resultat de les jornades de seguretat i prevenció contra 
incendis, organitzades fa menys de vint dies per dos 
sindicats i un ajuntament, certs representants deIs tre
balladors es varen fer saber la seva preocupació pel 
tema. 

Resulta que, segons diuen, el manteniment de les 
instal'lacions no es feia amb la diligencia que tocava, les 
sortides d'emergencia, la majoria estaven bloquejades 
per matalassos i llits supletoris, ¡fin i tot les portes 
contra focs bloquejades per caixes. A mé$ a més, quasi 
ningú no sabia manejar els elemeuts d'ex1:inció j ningú 
no els havia dit com fer-ho. Ho deien precisament el 
que havien actuar quan es produÍs un incendio 

La situació és greu perque, de tot aixo, es despren 
que s'han limitat a fer unes instal-lacions fixes per cobrir 
l'expedient i llavors s'ha oblidat tota la resta. Evi
dentment, afortunadament hi ha excepcions. 

És aixo complir la Ilei, el Decret 13/85? És aixo donar 
seguretat als clients? És aixo el que proposa la directiva 
europea? És aixo el que vol aquesta cambra, que s'ha 
pronunciat repetides vegades sobre la gravetat deIs in
cendis? La traducció d'aquestes mancances i neglígen
cies no són c1esgraciadarnent illOocues. No complir les 
normes fa que bj hagi uns efectes molt greus quan es 
produeix un incendio 

Vaig ser testimoni d'uns fets que molt bé poden 
servir d'exemple de tot el que els he manifestat. Dia 10 
de febrer del 93 es va declarar un incendi a un hotel del 
municipi de Cal vi a a les sis de l'horabaixa. Després de 
l'extinció es va procedir a la inspecció per aclarir les 
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s Diu I 'informe: liDio un office p ie de matalassos, una 
ca~se ~!I~ctrica estava en contacte amb ells, i es va eocalentir 
c¿llxa d'lI p' I . . l' . :u'ovoca l'incen l. ero esco Un, senyores I senyors e IpU-
I 115 les portes contra incendis no es tancaren, les alarmen no 
ta dispararen, els lIurns eI'emergencia de sortida estaven 
eS gats, no bi havia detectors de fums a passadis os I evacu
apa . J ' 'h d d' . d ' ió va ser diflcu tosa pero s a e tr que motiva a perque 
~~ hAvia disminuTts. Aixo va passat a les si de 1 horabaixa 
~an el personal ele I'hotel tot era alfa, en p lena feína. Vaig 

quedar preocupat quan vaig rebre I'informe amb els errors 
~ immecliatament el valg passat a la conselleria de Turisme 
amb carta de dia 28 de febrer, perque fessin una inspecció 
i procedissin a fer corregir les deficj(~ncies, cosa que feren 
amb malta diligencia. 

Malauradament, dia 26 de mare;, un mes i mig després, es 
va produir un altre incendi, al mateix hotel, aquesta vegada 
a les quatre i mitja del matí, els resultats, tots els sabem, hi 
va haver vint-i-cinc ferits i fíns í tot la perdua d'una vida 
humana, no pel foc ni pel fum, sinó per panic, dins el des
concert es va voler despenjar per un balcó i a causa de la 
seva edat, malauradament, va caure. Pero jo em deman, que 
hagués passat, senyores í senyors diputats, sí no haguéssim 
arreglat les anomalies? Que hagués passat a les quatre i mitja 
del matí? Segurament un drama, segurament una catastrofe, 
segurament una tragedia. 

Vaig tenir I'oportunitat, en aquells moments, de parlar 
amb bastants persones, amb bastants clients que havien viscut 
I'experiencia, un em deia, lino sabia que passava, feia molt 
de fred, esta ve m alarmats amb tant de fum, ningú no sabia 
que fer, hi havia vertader panic, era com un vaixell que 
s'enfonsa". Bé, no vull continuar contant anecdotes, perque 
crec que tots som conscients de la dramatica situació, per
que, a més a més, en aquell hotel, de més de set-centes 
places ocupades, el vespre, hi havia una sola persona, el 
conserge. 

Tenim, senyores i senyors diputats, dues gra11s responsa
bilitats: donar seguretat als nostres clients, dret inviolable i 
donar seguretat a la nostra economía. No basta que en un 
moment s'hagin fet unes instaHacions, fa falta que es man
tenguin degudament perque siguin eficaces c1avant un sillistre 
o conat c1'incendi. És necessari formar la gent i 'que sapiga 
que fer i com actuar. Ens hem demanat si és racional que un 
edifici de més de tre -celltes o set-centes places quedi en 
mans, el vespre, d'una sola persona? Les conseqüencies d'a
questa política de no fer complir les normes poden arribar 
a ser molt greus i perilloses tant pel que fa a vides humanes 
va~or Superior a qnaLsevol negoci, com pel que fa a economi
a, Ja que no cal repetir-ho la transcendencia e1'una tragedia 
qUe es pot produir repercutiria molt negativament obre tota 
sacietat d 'aquesta comllnitat. 

És veritat que es donen a la vida situacions de difícil 
h~'ev¡ ió, i ningú no podra afi rmar, per molt que vulgui, que 
. I hagi mesures de prevenció ab olutes que no provoquin un 
InCendi, és cert, pero el que sí podem evitar, perque és a les 
nostres mans, és que un incendi per no tenir el persona] 

=--

amb la deguda formació, per no saber com actuar, per
que no s'hagi fet el manteniment de senyalitzacions i de 
sortides d'emergencies, etc., etc., un incendi es converte
ixi en una catastro fe que transcendeixi als mercats turís
tícs i que, amb la sensibilitat que es té en tot el que sigui 
seguretat, causi un perjudici economic cent vegades 
superior a qualsevol política que desenvolupament per 
evitar-ho. 

(El Sr. Vice-president segon pren la direcció del de
bat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Diputat, li prec que vagi acabant. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President, ja acabo Sr. Conseller, senyors 
del Govern, tenen una gran responsabilitat, sé que ho 
saben, canvi"in de política, facin complir la llei abans 
que tots ho haguem de lamentar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. Pel Govern, té la paraula 
el conseller de Turisme, Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan FIaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
S'ha parlat aquí de la importancia de les mesures de 
seguretat i protecció contra incendis, importancia que és 
evident que el Govern no negara mai, no només per la 
imatge turística, el que es pugui ressentir, amb qualse
vol deis sinistres que es puguin produir, sinó també fins 
i tot, que és més important, per la seguretat de les per
sones que estan dins aquests establiments. És una cosa, 
Sr. Diputat, que ningú mai no li discutira i pot tenir ben 
segur que el Govern sempre ho té presento 

1 perque el Govern ho té present, jo li puc assegurar 
que aquest govern, el Govern balear, des del 83 és cons
cient d'aquesta problematica, fins i tot si comparam la 
normativa d'aquest govern en materia de protecció i 
mesures contra incendis, amb la normativa que ha anat 
traient l'Estat en qualsevol edifici en general, sabem que 
aquí és més dura i molt més efica<;. Voste deu saber 
que la normativa estatal, la darrera, el darrer decret del 
91, només estableix mesures de protecció i de seguretat 
pel que són els establiments de nova construcció, mentre 
que aquí, des de l'any 83, que va sortir el primer decret, 
que després es va reformar -com sap- el 85, s'exigeix no 
només per als establiments de nova construcció, sinó 
també per als anteriors, és a dir, s'actlla sobre tota 1'0-
ferta turística d 'aquesta comunitat. 
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La veritat és que jo crec que s'han de distingir dues qües
tions, important les dues, una depen en bona mesura del 
Govern, i l'altra hi depen també, pero sobretot depen de 
l'empresari, i li explicaré per que. 

La primera mesura del compliment de les mesures incor
porades en aquest decret de que jo parlava i voste també 
n'ha parlat, de l'any 85, li puc dir que podem dir, sempre és 
difícil que una norma sigui complída al cent per cent per 
l'empresariat, i més una norma com aquesta, jo li puc dir 
que tenim dades que ens permeten assegurar que el 80% deIs 
establiments hotelers tenen complides aquestes mesures, i un 
60% aproximadament, deIs apartaments, perque s'ha co
men~at després tota la tasca d'inspecció, també les hi tenen. 
Aixo no vol dir que el 20% restant deIs hotels i el 40% res
tant deIs apartaments no les hi tenguin, no vol dir aixo, vol 
dir que, senzillament i com voste sap, hi havia un problema 
al seu moment, de seguiment del control del complíment 
d'aquesta normativa, es va treure una ordre ministerial que 
voste deu coneixer, l'any 91 o l'any 90, no ho record, pens 
que és el 91, on es donava la possibilitat als empresaris que 
aportassin ells, directament el certificat, per descarregar de 
feina els nostres tecnics i, a la vegada, poder anar més aviat 
en aquest tema, perque es donava una certa lentitud que 
nosaltres no volíem. 

Aquest 20% d'hotels o aquest 40% d'apartaments, no és 
que no hagin complert, sinó que senzillament, de vega des no 
ens han presentat el certificat, i el tenen, per desconeixement 
de la llei o perque ho ignoren, i fins i tot el que li puc asse
gurar és que nosaltres duim a terme tota una serie d'inspe
ccions i d'aquestes inspeccions ens trobam amb gent que 
quan nosaltres li donam pressa, quan la informam, ens pre
senta automaticament el certificat, i cada dia anam augmen
tant el percentatge de compliment, i després n'hi ha uns 
altres, s'ha de reconeixer, pero el Govern no hi pot fer res, 
s'ha de reconeixer que no han complit, es tramiten uns ex
pedients, es tramiten uns procediments sancionadors, voste 
sap que els procediments sancionadors són lents, no només 
a l'administració de Justícia, sinó també dins l'administració 
pública i, fins i tot, vostes varen fer una pregunta parla
mentaria, una pregunta amb sol'licitud de resposta escrita, i 
nosaltres els facilitare m fins i tot el nombre de sancions que 
s'havien imposat com a conseqüencia d'aquesta normativa. 

Jo crec, en conseqüencia, que el grau de compliment del 
Decret del 85 és un grau de compliment important, mai no 
sera tot el satisfactori que nosaltres vOldríem, perque per 
aixo hauríem d'arribar a un cent per cent que, li ho puc 
anticipar, i crec que voste ho sap i no ho negara, crec que és 
impossible poder-hi arribar. Hi podríem arribar, efectiva
ment, hi podríem arribar, el que passa és que hi ha molts 
d'empresaris que no ho faran i els haurem de posar una 
sanció i haurem d'arribar fins i tot en molts de casos al tan
cament d'aquell establiment, pero nosaltres no podrem actu
ar per ells, haurem d'actuar amb un procediment sanciona
dor que té un temps, unes formes i un termini, i voste aixó 
ho compren perfectament. 

Peró ha fet referencia a un altre tema que és impor
tanto No es tracta només de posar les instaHacions, de 
tenir-Ies, sinó també de mantenir-Ies i tenir-Ies prepa
rades per evitar els sinistres, els danys que ens poden 
proporcionar, no només una mala imatge, com deia, 
sinó sobretot problemes de seguretat i problemes físics 
als nostres visitants i als nostres turistes. En aquest sentit 
li vull dir que nosaltres -i també ho sap- disposam d'un 
cos de dotze inspectors que té unes prioritats i entre 
elles hi és aquesta, peró és evident que no pot abastar 
tota l'oferta turística d'hotels i apartaments, en aquest 
sentit. 1 jo crec que aixó és tocar la realitat amb els 
peus, no es tracta de voler defugir responsabilitats, sinó 
senzillament de donar publicitat aquí d'una realitat que 
existeix, nosaltres no tenim personal suficient per poder 
fer aixo. 

De totes formes, sí li voldria dir el següent: des de 
la conselleria feim cursets, xerrades, conferencies per 
explicar a l'empresariat la necessitat de complir aquestes 
mesures, cada pic que el nostre director general d'Orde
nació Turística es reuneix amb els representants de les 
distintes federacions hoteleres, ja sigui n de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa o de Formentera, té l'encarrec per
sonal meu d'instar i de continuar insistint als empresaris 
perque no només compleixin, no es limitin només a 
tenir el certificat de la instaHació, sinó també, a conti
nuar mantenint el funcionament d'aquestes ins
taHacions; pero també li vull dir que és ver que hi ha 
casos particulars -jo no dramatitzaria- és ver que ens 
han de preocupar aquests casos particulars deIs quals ens 
hem de sentir responsables, perque políticament ho 
hem de ser, ho hem d'assumir, no hem d'amagar el cap, 
pero també li diria que cada vegada que als tour opera
dors se'ls demana l'opinió sobre aquest tema, la veritat 
és que no diuen que no tenim tan malament com voste 
ho pinta, vostes ens ha parlat d'un hotels, o de dos o de 
tres, i és ver que per ventura hi ha ... 

Em digui com ho faria voste, com faria voste per 
vigilar tots els hotels que tenim en aquesta comunitat i 
tots els apartaments que tenim en aquesta comunitat que 
no tenguin un matalas a la sortida d'emergencia; em vol 
explicar com ho faria? Si m'ho explica i em dóna una 
so lució efectiva i efica~, cregui'm, Sr. Diputat, jo la 
seguiré. Moltes gracies. 

(El Sr. President repren la direcció del debat) 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. Passam al tom de fixació de 
posicions deIs altres grups parlamentaris. Pel Grup Par
lamentari MIXT, Sr. Vidal, té la paraula. 

EL SR. VID AL 1 JUAN: 

Grades. Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Hem seguit amb molt d'interes la interpeHació que ha 
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1 Sr. pallicer en nom del Grup Parlamentari SOCIALIS
fe t e bre aquesta seguretat i protecció contra incendis a 
rA so ,.' d . d 

b
J' ments tunstlcs, I yerta erament crelm que esta m a-

eStll . I ' b' 1 f t un tem3 importan t perque, so retot, velm que e que a 
"a

j

l1 en aquest tema és una in specció efica<;' per al compli-
fa ta 1 h t de totes les mesures, crec que oportunament es a 
roen . 1 G dI' , d lat la consellena o e overn e a nostra comumtat auto-
o~a per prevenir i ex'tingi r en el seu cas els incendis en 

nO , . , . d b bl 1 uest ti pus d'estabhments, perque, In u ta ement, a re-
a~rcllssiÓ que lJavors teneD aqllests accidents, sobretot en els 
Pasos que ha explicat el Sr . Pallicer, que ell ha pogut presen
~ar d hotels, curiosament tots han estat en el municipi de 
Calvül, peró no puc dir que sigui una cosa molt estranya, a 
causa de la gran quantitats d 'hotels que té aquella zona, i 
ind Ll btablement aixó podria dur molts de perjudicis a la 
imatge turística, la nostra indústria principaL 

No obstant aixo, també hem escoltat el Sr. Flaquer i 
creim que, efectivament, la nostra comunitat autonoma, en 
aquest tema i en altres, en 1 'aspecte turÍstic, ha estat capda
vantera i, fins i tot, les mesures previstes per un Reial Decret 
del 85, aquí dos anys abans ja s'aplicaven. La veritat és que, 
el Sr. Flaquer ho ha dit, el 80% deIs hotels compleixen 
aquesta normativa, i aixo contrasta amb el que ha dit el Sr. 
Pallicer sobre unes investigacions fetes a més de cent hotels, 
díent que a molts no existia un pla d'emergencia. La veritat 
és que jo he viatjat bastant i pel que toca dins la nostra co
munitat autonoma he vist a tots els hotels que, contraria
ment al que passa a altres llocs, hi ha almenys les indicacions. 
Jo crec que, tal vegada aquesta xifra que ha donat el Sr. 
Conseller pot ser valida, d'un 80%. 

El Sr. Conseller ha dit molt cIar que el problema, més 
que a exigir unes instaHacions per prevenir o preveure 
aquests accidents i d'alguna manera contribuir llavors a l'ex
tinció deIs incendis que es puguin provocar i, sobretot, que 
hi hagi unes mesures d'evacuació oportunes perque no ten
gui caracter de tragedia un incendi a un hotel, el difícil és 
el manteniment de les instaHacions, i aixo és la veritat. 

Tot aixo ens du que el problema de fons és la inspecció 
i, ja ho ha dit el Sr. Conseller, només es compta amb dotze 
inspectors, per tant, jo crec que 1 'únic problema que tenim 
és una escassesa de mitjans humans per vigilar el compliment 
de les mesures donades per la conselleria. Per tant, aquí 
creim que hi ha el problema, creim que la interpeHació és 
adequada, pero la contestació també ha estat oportuna i, 
naturalment, el nostre grup i aquest diputat en particular, 
esperara a les altres intervencions i, si hi hagués una moció 
SUbsegüent a aquesta interpel'lació, llavors ja fixaríem la 
nOstra posició. De moment, creim aixo, senzillament, que el 
problema és important, pero que la conselleria actua adequa
dament i l 'únic problema és la falta d 'un nombre suficient 
d'inspectors. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Vida!. Pel Grup PSM i EEM; Sr. Sansó, té la 
paraula . 

EL SR. SANSÓ 1 SERVERA: 

Sr. President, sen yo res i senyors diputats. Sr. Pallicer, 
les mesures de seguretat i protecció contra incendis als 
establiments turÍstics és un tema molt important, i jo 
diria pel que ha dit voste i pel que el nostre grup ja 
sabia, que el tema és molt preocupant. Al PSM i EEM 
li preocupa molt, no sola per la importancia que té 
aquest fet sobre la vida de les persones que ens visiten 
i de les que treballen en aquests establiments, que sens 
dubte és el moti u principal d'aquestes mesures, sinó per 
molts d'altres motius. Per exemple, creim que ens sera 
molt difícil parlar d 'aquesta qualitat que darrerament 
tots volem, sense tenir una bona seguretat en els esta
bliments turístics, i amb aquesta seguretat demanam 
mesures i protecció contra incendis, i la conselleria de 
Turisme hi ha de jugar un paper molt important. 

Un altre tema important i alhora molt delicat és el 
de les repercussions que pot tenir un incendi a un esta
bliment turístic de cada al turisme que ens visita; voste 
ja ho ha dit, jo record molt bé les notícies que sortiren 
quan es va produir aquest incendi de que voste ha par
lat, i era realment per estar preocupats i alarmats. Vull 
pensar que aquestes notícies no varen sortir als diaris 
anglesos i alemanys, pel que deia de les repercussions 
que pot arribar a tenir una notícia com aquesta. 

Perque aixo no passi, la conselleria hi té un paper, 
com he dit, molt important, ja que pot i ha de fer totes 
les inspeccions necessaries i tancar els establiments que 
no compleixin aquesta normativa. Al PSM i EEM li 
preocupen els establiments que a causa de les inspecci
ons fetes i de la durada de l'expedient sancionador, 
aquests no arriben a tacar, amb el perill que aixo suposa. 
Per al PSM i EEM, aquest és un tema, per tant, delicat, 
i no acabam de veure que es prenguin les mesures ne
ce ss aries per part de I'administració. Pens que hi ha 
molts d'empresaris turÍstics que han modernitzat i ade
quat els seus hotels en la normativa contra incendis, 
pero també pens que sol passar de vegades que hi ha 
establiments turístics que no compleixen aquesta nor
mativa, d 'aquÍ els nostres dubtes i la nostra desconfian
<;a. 

Vull recordar, per posar un exemple, que hi ha més 
d'un 20% d'establiments d'allotjaments turístics que no 
s'han volgut modernitzar i que, a pesar d'aixo, no sabem 
molt bé com vol resoldre aquest tema la conselleria de 
Turisme, i, com va dir, l'ex-conseller de Turisme, no 
volem aplicar mesures drastiques. Per aixo, Sr. Pallicer, 
jo també estic molt preocupat després de sentir que un 
20% d'hotels i un 40% d 'apartaments, en aquest cas 
concret, tampoc no sabem molt bé com estan. 

No dubtam que hi ha empresaris que cobreixen l'ex
pedient, pero una vegada cobert, tenim la seguretat que 
es mantenen totes les condicions d'aquestes ins
taHacions?, jo diría que no pel que voste ha dit i pel que 
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li dic. Per aixo, perque ens podríem fer encara moItes pre
guntes sense resposta, moltes preguntes que ens preocupen, 
li he de dir que aquesta interpeHació és benvinguda i que 
esperam que la moció vagi cap aquí, cap a aconseguir que 
aquestes mesures de seguretat i protecció contra incendis a 
establiments turístics es resolguin d 'una manera molt més 
adequada. 

També li he de dir que ens ha preocupat fort saber que 
no es fan les inspeccions pertinents perque no hi ha inspec
tors suficients, i li he de dir que ens ha preocupat fort per
que no hem vist, dins el pressupost del 94, els doblers per
tinents per posar més inspectors, aixo vol dir que no deu ser 
prioritario Per aixo, Sr. Pallicer, tot el nostre suport per acon
seguir que aixo sigui prioritario Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sansó. Pel Grup PP-UM, el Sr. Palau té la 
paraula. 

EL SR. PALAU 1 TORRES: 

Gnlcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Estam 
davant una interpeHació sobre les mesures contra incendis 
als establiments turístics, i el que voldria és dir, en nom del 
nostre grup, PP-UM, que s'ha expressat una preocupació per 
part de tots els grups polítics quant a aquest tema i, com és 
natural, també vull dir que nosaltres tenim aquesta preocu
pació i no la tenim només com a grup polític, sinó que 
també el Govern la va tenir en el seu di a, i a causa d'aixo, es 
varen fer els diferents decrets que, d'alguna manera, m'agra
daría enunciar. 

Amb motiu d'una ordre de l'Administració central, de 
data 31 de mar~ del 1980, aquesta comunitat autonoma va 
fer el primer decret de mesures contra incendis amb data de 
22 de desembre del 1983, no obstant aixo, ja que més tard 
van apareixer recomanacions de la comissió de la CEE quant 
a aquestes mesures i amb la finalitat de poder homologar la 
normativa que té aquesta comunitat a la CEE, el Govern va 
modificar el decret i va fer el decret definitiu de data 21 de 
febrer del 85. 

D'alguna manera, ho ha dit el conseller i jo també ho 
voldria recordar, la normativa estatal es referia a la nova 
construcció d'edificis, en aquelles dates el Govern de la nos
tra comunitat ja va tenir en compte, atesa la importancia que 
tenia per a nosaltres el sector turístic, ja va ten ir en compte, 
no solament els nous establiments que s'havien de construir, 
sinó que aquest decret fos d'aplicació a tots els establiments, 
a tota l'oferta que hi havia en aquelles dates. 

Aquest decret, en principi, assenyalava uns terminis per
que totes les indústries hoteleres i extrahoteleres s'adequassin 
a aquesta normativa, el primer termini era 31.12.85, pero al 
llarg de la seva aplicació, ateses les dificultats que comporta
va d'alguna manera poder dotar-se de totes aquestes refor
mes que s'havien de fer als establiments, i una de les dificul-

tats era principalment manca de material i tal vegada en 
algun moment manca de ma d'obra perque es pogués 
fer en aquestes dates, més tard es va prolongar el termi
ni fins a 31.3.87. 

La conselleria de Turisme, sota el nostre punt de 
vista, cree que ha actuat bé, ha tengut un control ex
haustiu del que ha estat l'aplicació d'aquest decret i 
prova d'aixo, i ens ha acaba d'anunciar el conseller i jo 
aquí també tenia unes dades, és que de 1.516 establi
ments hotelers, al voltant del 80%, la conselleria de 
Turisme els té d'alguna manera controlats que han fet 
la comunicació que reuneixen les condicions del decret 
de mesures contra incendis. 1 quant a l'oferta extrahote
lera, de 1.191 un 60%. Ara bé, nosaltres pensam i opi
nam, i en aixo compartim el que ha dit abans el conse
ller que la conselleria de Turisme tengui aquestes comu
nicacions, no vol dir que la resta deIs establiments esti
guin fora del compliment d'aquest decret, el que vol dir 
és que la majoria d'aquests establiments, uns segurament 
sera perque no l'han fet, jo cree que hi ha poques lleis 
que es compleixin al cent per cent, com ha dit el conse
ller, uns al tres sera per desídia, que han cregut que 
bastava aquesta certificació del tecnic corresponent com 
mentre havien realitzat les obres, i uns al tres tal vegada 
perque s'han oblidat de comunicar-ha, i per aixo hi ha 
aquest desfasament entre el que seria la realitat i el que 
és el coneixement de la conselleria de Turisme. 

Nosaltres pensam que la política que du el Govern 
i que ens ha anunciat el conseller, que d'alguna manera 
ja la coneixíem, quant a la incentivació de l'aplicació 
d'aquest decret, és correcta del tot, perque, per un cos
tat, s'intenta conscienciar tant els usuaris com els em
presaris perque compleixin aquesta normativa, i per 
l'altra, tenen el seguiment permanent mitjan~ant les 
diferents inspeccions, I'obertura d'expedients, com és 
naturals, i sancions corresponents, si és necessari, als 
establiments que no reuneixen i que no compleixen tota 
la normativa. 

No tot és negatiu, jo comprenc sincerament la preo
cupació, hi ha hagut casos ai1lats i casos que segurament 
tots hem de lamentar, i segurament sí, n'hi ha molts 
que a pesar de coneixer la normativa no tendran aquest 
pla en coneixement de totes les persones que ho han 
d'aplicar o no tendran després les instaHacions així 
com -les han de tenir, són casos ai]Jats, és el mateix que 
tots els que tenim el carnet de conduir, que anam per la 
carretera, que sabem les normes, pero moltes vegades 
ens en saltam alguna, pero el que sí vull dir és que hi 
ha un reconeixement, podríem dir, tant nacional com 
internacional, de la política quant a la normativa contra 
incendis d'aquesta comunitat, prova que la reconeixen, 
no solament algunes comunitats autonomes que s'han 
interessat per la manera en que ho havia fet la nostra 
comunitat, sinó fins i tot els propis tour operadors que 
d'alguna manera I'avalen, i ells mateixos, la majoria deis 
tour operadors d'importancia, quan fan la contractació 
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beis hotels s'asseguren, d'alguna manera, que aquesta 
arll 'h' 1 t norrllativa s agl comp er . 

Per tant, crec que sí, segurament a mesura que passi el 

P
s la conselleria tendra possibilitat de continuar inspecci-

terll l' '1 1 ant aquests estab lments que no te contro ats, e s que no 
on . ' 1 h d rllpleixen la normatIva, com es natura, auran e ser 
cOncionats d'acord amb la llei, i els que la compleixen conti
sauaran actuant i res més, senyores i senyors diputats, Sr. 
;resident, en el moment en que el Partit Socialista presenti 
la corresponent moció, que supos que ens la presentara, ja 
ens pronunciarem quant a les resolucions que puguin fer 
sobre aquest tema. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Palau. Tom de replica, Sr. Pallicer, té la 
paraula. 

EL SR. P ALLICER 1 PUJOL: 

Gracies, Sr. President. Senyor diputat del Grup MIXT, ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Pallicer, aquesta intervenció és per replicar al conse
ller, els altres grups fixen posició, no entren en el debat. 

EL SR. PALLICER 1 PUJOL: 

Sí, sí, m'he distret, li prec que m'excusi. 

Sr. Conseller, jo entenc que vos te té bona voluntat i és 
conseient del que Ji he exposat, aixó ho entene, el que no 
entenc és que voste em digui aquí en aquesta tribuna que 
hi na un 20% deis estabUments hotelers que !lO tenen les 
instaHacions fixes i un 40% d'apartarnents quetampoc no les 
tenen. Francament, aixo no ho entenc no ho entenc perque, 
la veritat, és jugar amb foe, perque el que es despren c1'a
questa mostra, que és extrapolable a tota la Comunitat Au
tonoma així com s'ha feta, es demostra que la majoria d'es
tabliments turístics hotelers i extrahotelers tenen les ins
tal'lacions fixes, i aquestes són les xifres que voste ens dóna. 
el que no tenen és el degut manteniment, els simulacres la 
~ormació, etc., que és el nu de tota la qüestió de prevenció 
I ~eguretat contra incencüs. Voste em parla c1'uJ1 certificat, 
be pero és que el conseUer mateix el seu pTedecessor deia 
moll clarament, en aquesta compareixen<;a, amb tot sentit 
comú que encara que tenguin instal·laciol1s fixes, al cap de 
tres mesos, j no hi ha un manteniment queden obsolete , 
qtleden inutiJítzacles, de qu.e ens serveix tenir un certificat?, 
servira pe!" tres o quatre mesos, per a més no. Hi ha d'aver 
~nes altres mesures i el conseller continua dient que eUs fíns 
I tOt varen treure un barem de multes en móduls d'hotels 
perque la multa que es posa fo equivalent fins i tot al 
projecte ho deia aquí. 

=--

Per tant, Sr. Conseller, davant el gran tema que és el 
foc, el que significa, i no n 'he de convencer ningú, per
que un dia que passi -i he dut sort fin s ara- ho veurem, 
llavors ens tirarem deis cabells. Vostes han d'actuar 
davant aixo, han de fer complir a tots aquelles que enca
ra no han complit en instal-lacions fixes; pero ja li die 
que aixo fins i tot és secundari, l'important, Sr. Conse
Her, és tot allo que li he comentat abans, és la qüestió 
de saber que s'ha de fer quan hi ha un incendi, és la 
qüestió de fer simulacres, de formar el personal, de tenir 
un pla d'emergencia, no un pla d'instruccions, un pla 
d'emergencia específic, que quan hi hagi un incendi 
tothom sapiga que ha de fer, aquesta és la gran qüestió. 

Li'n diré més, hí ha dos tour-operators en aquest 
moment -me n'he informat bé- que envien els seu s en
ginyers als hotels que contracten cada quatre o cinc 
mesos per controlar si esta bé el seu pla d'emergencia, 
a voste li pareix que per conservar la bona imatge d 'una 
entitat comercial, d'un tour-operator, fa aixo i nosaltres 
que vivim d'aixo no hem de fer res i hem de consentir 
que un 20% no tengui encara les instal-lacions i que un 
40% tampoc? 

El discurs de donar la responsabilitat a la societat 
civil i a l'empresari, jo crec que s'ha de fer, pero és un 
discurs que falla perque, davant valors com és aquest 
del risc de la vida, passa per damunt de qualsevol tipus 
d'economia privada, primerament hi ha d'haver segure
tat plena i absoluta fins alla on pugui arribar l'enteni
ment de l'home, en bé de tots; no fer-ho així és, evi
dentment, no entendre que tenim entre manso 

jo crec que no ens queda més remei, Sr. Conseller, 
que rectificar aquesta política, se la plantegin seriosa
ment perque, el dia que tenguem un incendi i hi du
guem mala sort, tots -ja 1i ho avanc;- ho lamentarem. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pallicer. En tom de contrareplica, té la 
paraula el conseller Sr. Flaquer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer 
i Riutort): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. Pallicer, de la importancia de la seguretat pública, i 
sobretot en aquests temes, no ens en poden donar lli
c;ons vostes, nosaltres fa estona que ho feim i, a més, de 
manera molt més forta i dura que l'Estat espanyol, com 
li ho he explicat abans i com li ho ha explicat el diputat 
del Grup PP-UM. A mi m'agradaria tornar-los-ho a 
explicar per si no ha han entes abans, la diferencia i 
que valen dir aquells percentatges del 20 i del 40%. 
Quan deim que tenim un 80% deis nostres empresaris 
hotelers que ja han complit deim que aquests segur que 
tenen complides les instal-lacions fixes, segurament el 
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20% restant també les tenen o ahnanco una gran majoda 
d'eUs pero no ens han presentat el certificat es pen en que 
amb tenir-Io a I'hotel els basta 1 no I'han dut a la conselleria 
que és allo que marca I'ordre de la conselleria per poder-los 
tenir registrats com a complidors d aqeusta normativa, el 
mateix passa amb els apartaments, ¡.contest una mica a allo 
que comentava el diputat Sr. Sansó en aquest sentit; per 
favor, no diguin ... 

EL SR. PRESIDENT: 

No entri, Sr. Flaquer, en la intervenció del Sr. Sansó, 
només en la del Sr. Pallícer. 

EL SR. CONSELLER DE TURISME (Joan Flaquer i 
Riutort): 

D'acord. 

Ido, hi estam d'acord o voste tampoc no ha replicat mas
sa quant que el compliment del decret sobre instal-lacions 
fixes és correcte, és adequat i esta bé. 

En manteniment, tampoc no es pot dir que nosaltres no 
hi hem fet res , nosaltres tenjm dos inspectors i els empram, 
nosaltres feim revisions i inspeccions en aquest elltit. De 
totes formes jo Ji he fet una pregunta quan he acabat la 
meya primera intervenció, no me l'ha contestada, voste em 
pot explicar com pot controlar vos te que deixin un matalas 
a la sortida d'emergencia i que no el retidn'? m'ho ha expli
cat voste'?, nO m' ha donat cap resposta a aixo si vo te me 
I hagués donada, per ventura jo hauria pres nota i dema, en 
anal' a la conselleria, hagués donat ordre que ho fessin, per
que voste sap que no existeix la possibilitat aquesta, voste 
sap que jo no puc anar cada dia als mils i mUs cl'establiments 
i dir-Ios: escoItin, no deixin el mata las davant la porta de 
sortida. Voste sap que no ho puc fer. 

Jo sé que és ver que a la millor hauríem de continuar 
insistint en formació, en conscienciació, en continuar sensibi
litzant el nostre empresariat que hi ha unes instaHacions i 
que s han de mantenir, ho feim a través de la in pecció i no 
ens basta de vegades, pero també hem de er conseqüents, 
vostes ens diuen que hem de manterúr el pressupost, que 
bem de ser restrictüls, que el capítol 1 de personal no ha de 
pujar, pero ara volen més inspectors, i I'altre dia volien que 
fessin una carretera i que hi posassin unes tanques; em de 
aber a que jugam. 

Per acabar, li diré també que per moIt que facem, per 
moItes instaHacions que facem, per molt de manteniment 
que facem per molts de CUl'sets que facem, per molts de si
ll1ulacres que facem per molts de plans e1 'emergencia que 
facem, si algú té un misto alla din i 1'l1i tira o comes una 
negligencia l'i ncendi hi sera i la mala imatge es produira 
per moIt que 11i facem. 

Jo vull acabar aquesta darrera intervenció dient-li el se
güent: Jo cree que tenim una normativa dura, que tenim una 

normativa, com bé deia el diputat del Grup MIXT , 
capdavantera a niveU estatal i fins i tot homologada a 
uiveJl europeu, h i ha un grau de compliment important, 
és important dir que el 80% segur que el té complit, 
segur ¡que només queden aquests petits aspectes de 
manteniment, de conservació de continuar donant im
portancia afer cursets, que s han de continuar fent, 
pero sapiga, Sr. Diputat, que mai no evitara voste el 
rise total; voste em diu que el mes de febrer hi va haver 
un iocendi bé. j és possible que d aquí a dos mesos 
n hi hagi W1 altre pero no I evitarem mai, aquest risco 
Es tracta de donar importancia a aquest tema de no 
dramatitzar-lo i de fer-hi feina. Moltes gn\cies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Flaquer. 

11.2) InterpeHació RGE núm. 2860/93, presentada 
pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa als crite
ris de la presidencia del Govern en el repartiment de 
les subvencions a les corporacions locals. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la segona interpeHació, que és la 2860, del 
Grup PSM i EEM, relativa als criteris de la presidencia 
del Govern en el repartiment de les subvencions a les 
corporacions locals. Té la paraula el Sr. Sampol i Mas. 

EL SR. SAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
Sr. President del Govern de les Illes Balears, del qual 
hem de lamentar la seva absencia, es deu haver vist 
venir l'arruixada i ha cercat un bon cobert. 

E l programa 1121 Presidencia del Govern, estableix 
dios el capítol 7 Transfereocies de capital, unes sub
vencion a les corporacions locals. Mitjan~nt preguntes 
bem tengut accés a com s'ha rustribuH aquestes subven
cions. L'any 1992 foren les següents: Ajuntament d Es
tallencs, 10.415.440 pessetes; Ajuntament de Deül, 
8.000.000; Ajuntament ele Valldemossa, 5.000.000; Ajun
tament de Fornalutx 7.000.000; Ajuntament eI'Escorea, 
10.000.000; Ajuntament de Banyalbufar 10.000.000; 
Ajuntament d'Estallencs -altra vegada-, 10.000.000. 
Quíus criteris s'han seguit per subvencionar aquests 
aj untaments'?, ón ajuntaments petits'? Sí, pero no són 
tots els ajuntaments petits, no n'hi ha cap de Menorca, 
no n'hi ha cap d'Eivissa, no n bi ha cap del Pla de Ma
llorca. Hl veim una altra característica comuna: tots són 
de la Serra de Tramuntana. Pero són tots els de la Serra 
ele Tran1Ul1tana'? No no són tots, hi falta Maneor, hí 
falta Puigpunyent· a un altre nivell, els que són un po
quet més grossos, hi falta EsporIes, Campanet, Santa 
Mru'ia, ALaró, Lloseta. 
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pero encara no acaba aquí. Dins el capítol 4, transferen-
. con'ents, hi ha una segona línia de subvencions, en diJ"Í

eleS ele ca ire menor, el una segona categoria. Ajuntament de 
erntra 400.000 pessetes; Sant Joan , 300.000' Adany, 200.000. 
pre ' n~m a analitzar aixo quios ón els criteris comuns que 

01 b' . ? serveixen pe r su venC10nar aquests aJuntaments. 

per tenir-ne més informació, a una pregunta amb respos
la oral davant plenari , fa quinze dies, la vice-presidenta ens 
a contestar sobre les $ubvencions de l 'any 1993, que foren 

~es següents, les recordaré: Sant Joan, 200.000' BanyaLbufar, 
342.470' Manacor, 250.000' Deia 8.000.000; Sant Joan, 
300.000; Valldemossa, 5.000.000; Bunyola, 200.000; Forna
lutx, 7.000.000; Escorca, 10.000.000; Banyalbufar, 10.000.000 
i Estellencs 10.000.000. 

Per tant, quines similitud s hi ha? Hi veim uns ajunta
ments de primera categoria, subvencions a partir de 5 a 10 
milions de pessetes, alguns fins a 20 milions en un any. Ser 
de la Serra de Tramuntana, pero no ser tots els de la Serra 
de Tramuntana. Una segona categoria de subvencions, ser 
ajuntaments petits, pero no ser tots els ajuntaments petits. 

Pero encara no acaba aquí. Veim que dins l'any 92 hi va 
haver una altra Hnia, dins el capítol 7 una altra vegada, 
ajuntaments que rompen un poc amb aquestes característi
ques que hi havia fins ara. Així tenim dues subvencions, una 
a l'Ajuntament de Manacor, 10.000.000 de pessetes, i una a 
I'Ajuntament de sa Pobla, 15.000.000 de pessetes. És cIar, són 
ajuntaments amb majories moIt precaries, on tengueren 
dificultats per fer majoria absoluta, a sa Pobla va venir justet, 
justet, els hem de refor~ar un poc. 

Pero tornam a demanar, quines condicions ha de reunir 
un ajuntament per mer{~ixer la gracia del president? No 
basta ser de la Serra de Tramuntana, hem vist que n'hi havia 
bastant, la meitat, que en quedaven fora; ser petit? Sí, peró 
tampoc no hi són tots els petits; una petita part deIs petits 
només hi ha entrat. Ser bastant grans?, ser uns municipis no 
a nivell de Palma, peró sí de capitalitat de comarca? Tam
poc, no hi són aquests. Només hi ha una característica co
muna, ser del PP-UM, és l'única característica comuna que 
hi hem trabat. 

M'ha vengut a la memória el primer record polític que 
tenc, devia ser un jovenet de setze o de desset anys, ja en 
tenc quaranta-dos, per tant, es poden imaginar que era du
rant el temps de la dictadura. A l'ajuntament del meu poble 
~i va haver festa major un dia, hi venia el governador civil, 
I no sé per que, un jovenet de setze o de desset anys, ja devia 
tenir una vocació preco~, va anar a la festa major que hi 
h~via a l'ajuntament, i el governador civil, després el un gran 
dlScurs, en un acte magnanim, es va treure el talonari, va fer 
Un taló i el va donar al batle perque bavia fet bonda, perque 
bavia fet bonda pero j els ajumaments que no han votat una 
1l1ajoria del PP-UM no fan bonda?, és aquest el concepte de 
fer bonda que té el nostre presiden t? , és aq uest el concepte 
de fer banda que té el Sr. Cañella ? 

L'epoca deIs governadors civils ha passat, senyores i 
senyors diputats. El president de la Comunitat Autóno
ma de les Illes Balears ha de tenir uns criteris més ele
vats que guiar-se per aquest criteri tan mesquí de no
més premiar els seus, perque els ciutadans deIs munici
pis que no han votat majoritariament el PP-UM també 
paguen imposts i també tenen dret a ser tractats en 
iguaItat de condicions que els altres, i aixó no s'ha do
nat, s 'ha donat una terrible injustícia. 

Ara comprenem perque, quan reiteradament dins 
d'aqeusta cambra s'ha proposat la creació d'un fons de 
compensació interterritorial, des de la dreta s'ha vetat, 
el Sr. Cañellas l'ha vetat, i per que? Aquí hi ha l'expli
cació, perque ja el té, el fons de compensació interterri
torial, peró per als seus, els altres no hi poden entrar. 
Criteris de disminució de població, d'atur, de ser petits 
o grans, no interessen, només interessa un criteri: ser del 
PP-UM. 

Sra. Estaras, encara que representi molt dignament 
el president, hem de lamentar que ell no doni cara per 
a aquesta situació. Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampo!. En representació del Govern, té 
la paraula la vice-presidenta Sra. Estaras. 

LA SRA. VICEPRESIDENTA DEL GOVERN DE 
LA COMUNITAT AUTÓNOMA (Rosa Estaras i Ferra
gut): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
En el pIe de la setmana passada, a una pregunta oral del 
Grup Parlamentari PSM i EEM, es va demanar al Go
vern quines eren les línies d'ajuda que es donaven, per 
part de presidencia, a les corporacions locals. Concreta
ment jo vaig contestar la pregunta, la podem recordar. 
Vaig mencionar que a Valldemossa li havien donat 
5.000.000, a Banyalbufar 10, a Fornalutx 7, a Estellencs 
10, a Deia 8 i a Escorca 10, entre altres, perque n'eren 
les quantitats més o manco importants. 

Ara explicaré quins en són els criteris, després de 
saber-los és quan se'ls han de fer les crítiques, no abans 
de saber-los, perque un es pot imaginar coses que no 
són o pot sos pitar coses que no són o fer arguments tan 
fiicils en política com dir que es fa partidisme i que es 
dóna als membres del propi partit, cosa que no cree que 
faci ningú d'aqeust Govern i no cree ni que ho hagi de 
fer ni que ho faci cap polític que sigui digne d'ocupar 
el carrec que ocupa. 

EIs criteris són molt senzills. La Llei general de pres
suposts de la Comunitat Autónoma, de dia 22 de de
sembre de l'any 92, deia en el seu artide 33.4 que Illes 
subvencions que concedia la Comunitat Autónoma de 
les Illes Balears es donarien sobre i en relació amb els 
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principis ( ... ) de publicitat concorrent i d'objectivitat ll
• Així 

mateix, establía aquest mate ix article quins eren els suposits 
d'execpció a aquests principis de publícitat i concurrencia. 
liNo obstant aixo", deia, "quan l'expedient que acre di ti neces
sitats urgents o de caracter social, es podran concedir ajudes 
que puguin eximir d'aqeust principi de publicitat". Aquest és 
un poquet el cas que ens ocupa. Ara explicaré un per un els 
criteris per després debatre si compleíx tots els criteris, que 
són molts més que els que voste havia apuntat, no es tracta 
de dir veritats a mitges, sinó que es tracta d 'estudiar els crite
ris un per un, si realment compleixen els requisits i si real
ment es poden titIlar de partidistes o amb total seguretat són 
subvencions en absolut arbitraries i discrecionals. 

La finalitat d'aquestes subvencions, d'aquests ajuts pú
blics, que en cap cas ni són discrecionals, ni arbitraris, ni 
partidistes, res ponen a una filosofia i a uns principis que 
dimanen de l'article 9 del nostre Estatut d'Autonomia, que 
sota els principis de justícia i d'igualtat, i que d'alguna ma
nera les instltucions d'autogovern promoguin el progrés 
socioeconomic entre tots els ciutadans, fa que es donin 
aquestes ajudes. 

EIs criteris que seguim són set. 

Primer, són tots municipis que tenen la totalitat del seu 
territori enclavat en la Serra de Tramuntana, declarada area 
especialment protegida, i vull recalcar: la totalitat del seu 
territori. 

Al mateix temps, tenen deficit historic en infraestructura 
municipal, la consulta del qual la podem fer a qualsevol 
d'aquests ajuntaments. 

Tenen recursos economics molt escassos per fer front a 
les seves necessitats, si consultam els seus pressuposts anuals, 
hi veurem: Valldemossa amb un pressupost anual que no 
arriba als 100 milions; Banyalbufar amb un pressupost anual 
de 25 milions, no hi arriba; Fornalutx amb un pressupost 
anual de 36 milions, no hi arriba; Estellencs amb un pressu
post anual de 21 milions, no hi arriba; Deia amb un pressu
post anual de 87 milions, no hi arriba; i Escorca amb un 
pressupost anual d'uns 35 milions. Aixo demostra que els 
recursos economics són molt escassos. 

Pero no acaben aquí els criteris. La població de tots 
aquests ajuntaments és inferior als mil habitants. Valldemos
sa amb menys de 1.100 habitants, Banyalbufar amb menys de 
500, Fornalutx amb menys de 600, EsteIlencs amb menys de 
350, Deia amb menys de 550 i Escorca amb menys de 250. 

Pero no acaben aquí els criteris. Tenen tots una escassa 
capacitat recaptatoria, practicament nul-la captació de re
cursos economics. 

Una pressió fiscal molt elevada sobre la població resident 
a causa que han de tenir uns serveis per poder oferir a tot el 
turisme, turisme de flux continu que passa per aBa. 

1 en costs afegits, per les obres d'infraestructura que 
es realitzen en el ter me municipal a causa de les restric_ 
cions operades per les mesure de protecció mediambi_ 
ental. 

1 el que és comú a tots aquests municipis, i que és un 
poquet la clau d'aquestes set, és que les ajudes 
sol-licitades tenen un profund caire social i són una via 
de qualque manera, per pal-liar les despeses extraordi~ 
naries que aquests ajuntaments tenen per la incidencia 
del turisme, un turisme de flux continuo Hi veim que la 
població és molt baixa, pero hi passen mils d'habitants, 
per cada un d'aquests municipis, i aixo provoca una 
serie de desequilibris pressupostaris importants, perque 
han de tenir els serveis i mantenir-Ios per poder tenir al 
mateix temps aquest turisme. Tots aquests municipis són 
eminentment turístics, tenen paisatges protegits, com 
hem dit, integrats en la Serra de Tramuntana, i on les 
Beis de protecció incideixen en tot el seu territori. El 
nivell de despesa municipal i les necessitats d'aqeusts 
municipis van en augment, de cada dia més, pero no 
progressa igualment el seu nivel! d'ingressos, aixo fa que 
tenguin unes dificultats per poder suportar i mantenir 
tots els seus serveis. S'han de dotar de tot quant 
al-licient turÍstic sigui possible en relació amb el conjunt 
d'implantació de serveis, amb el conjunt de dotació 
d'infraestructura i, sobretot, amb el manteniment de 
serveis implantats. 

Són aquests els motius que han fet que a aquests 
municipis, que reuneixen tots les mateixes condicions, i 
no cap altra, els donin les ajudes que en aquest moment 
s'han exposat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Estaras. Per fixar la posició, pel Grup 
Parlamentari MIXT, té la paraula el Sr. Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. 
fixar la posició sobre aquesta interpeI-lació, després de 
la intervenció que hi ha hagut per part del portaveu del 
Grup PSM i EEM, el Sr. Sampol, i després d 'haver 
escoltat també la res posta que ha donat el Govern, evi
dentment hi ha una gran diferencia de criteris, una 
disparitat de criteris, quant als plantejaments que ha fet 
l'interpel-lant i que és, en definitiva, sobre el que hem 
de fixar la posició. 

Evidentment es dóna una coincidencia, una coinci
dencia que ha manifestat el portaveu del Grup PSM i 
EEM, quant a aquests ajuntaments, i també s'ha de dir 
que tots els ajuntaments que ha mencionat, tots ells són 
de la Serra de Tramuntana, pero també s'hauria de dir 
que estam segurs que hi ha altres ajuntaments a la Serra 
de Tramuntana que també tenen escassesa de recursos 
i que evidentment no són en aquesta llista. 
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S· cercam unes altres possib les claus a aquestes subvenci
Isense que hl vulgui fer cap acuclit ni cap broma hi ha 

0]15 , 'b' I deis ajuntaments que s an menClonat, COl1cretamellt e 
cloS . l d D ., I llis '11. 11 . d b 
'1 VaUdemossa 1 e e ela, a ta que s a egtt e su -

C.e ldons ha estal una lIista important, Sr. Sampal, s'ha dit 
vel G ' 1 una altra forma per part del overn, pero aquests dos 
e 'Uo.tal11ents, j sobretot un d eJls, són eL IIHollywood 11 de 
~aHorca i és elaT, han de teniJ més subvenció, són el "Ho
llywood" de Mallo~'ca jo crec que el t~r isme ~e qu.a1itat que 
pass a per aques:s aJuntaments JequerelX que h l hagl aquestes 
majors subvenclOns. 

A mi el que més em dol és que a la millor 110 hi hagi 
al tres ajuntaments en aquest llistat, jo crec que si s'hagués 
estudiat o si s'haguessin ates peticions podrien haver estat 
dins aquest llistat, hem de dir a~o; ara, tampoc no podem dir 
que el Govern només dóna aquestes subvencions a aquests 
ajuntaments ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Un moment, Sr. Peralta, per favor. Prec silenci als dipu
tats, és impossible seguir aquesta intervenció. Continul, Sr. 
Peralta. 

EL SR. PERALTA 1 APARICIO: 

No només el Govern dóna subvencions a aquests ajunta
ments, sinó que per altres conceptes, plans, coHaboracions, 
etc., si en féssim un llistat, d'a~o, en nom de la veritat hi 
trobaríem que tant ajuntaments de Mallorca, de Menorca 
com d'Eivissa i Formentera reben altres tipus d'aportacions 
del Govern que no estan incloses en aquest llistat, no com a 
tals subvencions, sinó com a participació en diferents plans 
que tenen les diferents conselleries i que, evidentment, són 
aportacions de molta importancia, i cree que a~o ho hem de 
tenir en compte perque si ho deixam fredament, tal i com 
s'ha fet la interven ció de l'interpeHant, podria semblar que 
el Govern únicament i exclusiva subvenciona aquests ajunta
ments, i jo crec que, de participació del Govern a altres ajun
taments, n'hi ha molta i no es tracta ara de fer un llistat 
tremendo 

Ara, quant que aquestes subvencions graciables, o sigui 
pures i simples, que pot donar el Govern, evidentment aquest 
problema es resoldria amb la creació d'aquest fons de com
pel1sació interterritorial, la creació del qual jo crec que dona
ria entrada a al tres ajuntaments que no són en aquest llistat. 
En aquest sentit, esperarem quina és la moció que presenta 
el grup interpeHant en el seu moment per veure quina sera 
la nostra decisió i quina sera la nostra intenció de vot quan 
lIegim aquesta moció. 

Ja per acabar, voldria dir que el que es planteja aquí és 
Una certa reivindicació davant del Govern, evidentment no 
amb la mateixa amplitud ni amb el mateix nivell, de molts 
d'ajuntaments que l'han plantejada o que la plantegen a 
nivell estatal al Govern central, que també és un tema que 
s'ha de recordar i que s'ha de dir. Jo sentia no fa molts de 

-----

dies el batle de la primera població de la nostra comuni
tat, el de Palma, ahir mateix en una intervenció seva a 
través deIs mitjans de comunicació, que es veurien tal 
vegada obligats, si no hi havia una major participació del 
Govern de l'Estat i no s'atenien les reivindicacions que 
havia plantejades, a retirar alguns d'aquests serveis. 
Evidentment si, tal com s'ha expressat per part del Go
vern, a aquest nivell més primari aquests ajuntaments 
petits han de fer aquestes aportacions al turisme i aques
tes aportacions quant a infraestructures, és logic que 
rebin aquestes subvencions. 

En definitiva, no és que estiguem en contra que 
s'hagin donat aquestes subvencions, l'únic que creim és 
que elllistat es podria haver incrementat, i també coin
cidim que la creació d 'un fons de compensació interter
ritorial no seria una figura negativa, sinó que creim que 
seria positiva. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Peralta. Pel Grup Parlamentari SOCIA
LISTA, Sr. Tur, té la paraula. 

EL SR. TUR 1 TORRES: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat 
és que davant aquesta interpeHació, pel que hem pogut 
escoltar i en molts de casos comprovar, he de manifestar 
d'entrada que estam realment preocupats quan compro
vam l'ús se'n fa, d'un pressupost público La realitat és 
que en la gestió de qualsevol pressupost públic sempre 
-ho teníem entes- hi ha tres principis que són inelu
dibles i que els ha recordat la Sra. Vice-presidenta, que 
són: El de publicitat, perque tothom en tengui coneixe
ment i tothom hi pugui accedir; el de concurrencia, 
accés per a tothom, i objectivitat, l'objectivitat, evi
dentment, ha de fer referencia a la necessitat que hi hagi 
criteris clars, criteris clars de com s'executara o com es 
gastara aquest pressupost. Aquests criteris clars, aquests 
principis, Sr. Diputat, si no són públics, no existeixen. 
Per tant, que aquí es digui que hi ha uns criteris que 
s'han aplicat d'entrada no ens quadra. Per que ajunta
ments que són dins arees d'especial protecció, n'hi ha 
d'altres, com s'ha dit; ajuntaments de la Serra de Tra
muntana, n'hi ha d'altres; ajuntaments petits, n'hi ha 
d'altres. En fi, evidentment, si no hi ha hagut publicitat, 
concurrencia i objectivitat, tot el que ara es pugui treure 
aquí cau, cau per un costat o cau per un altre, pero cau. 

Comprovam que, d'aquests tres principis als quals 
s'ha fet referencia en aquesta tribuna mateix, no se n'ha 
complit cap. No s'ha donat publicitat a aquesta possibili
tat d 'accedir a aquestes subvencions, per tant, obviament 
no podia haver concurrencia deis ajuntaments que hi 
tenguessin accés, i de l'objectivitat, jo crec que sense 
comentaris. 
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És clar, esta m comprovant que aquest Govern és molt 
amic de fer el que acabam de comprovar fa uns minuts, de 
fer declaracions de principis, pero que llavors és el primer en 
no complir-los. Hem vist que a uns pressupost, em pareix 
que han dit que del 93, es parlava de la necessaria publicitat, 
concurrencia i objectivitat, i comprovam que aixo no s'ha 
complit. Pero és que també en el Decret 3/1992, de 16 de 
gener, amb aquest afany de fer declaracions de principis, que 
queden molt bé a les exposicions de motius deIs decrets o de 
les normes que regulen i que es publiquen en els butlletins, 
el Govern ho afirmava: "ÉS evident que en l'acció de foment 
de l' Administració ha d'actuar amb un respecte escrupolós 
a la igualtat d'oportunitat deIs ciutadans i amb l'objectivitat 
més gran. És per aixo que és logic que els organismes admi
nistratius en regulin, mitjan<;ant una normativa legal, especí
fica, l'acció subvencionadora." I comprovam que en aquest 
mate ix decret, no fa falta comprovar-ho en altres decrets o 
en altra legislació, en aquest mate ix decret, en l'article 3, ja 
s'hi fa una excepció en dir que quan la Conselleria Adjunta 
a la Presidencia ho cre! convenient pot donar subvencions 
sen se finalitat específica concreta, que tendran caracter 
d'ajudes a fons perdut i no estaran subjectes a justificació. 

És clar, davant aquests fets, el Grup Parlamentari SOCI
ALISTA al seu moment va haver d'acudir als tribunals, els 
quals van esmenar la plana al Govern i van dictar una sen
tencia que clarament deia que aixo no era presentable: "De
claramos no ser conformes a derecho y anulamos los artícu
los 3 y 11 del mencionado decreto" que acab de llegir. 

Per tant, és clar que no basta amb fer declaracions de 
principis, sinó que aqueixes declaracions de principis, si s'es
criuen, endemés s'han de complir i s'han de complir sempre, 
i s'ha de donar iguaItat d'oportunitats als ciutadans d'aques
tes illes. és clar, no content amb tot aixo el Govern -i ho 
comprovam- en el 93, repetint practicament una acció calca
da del 92, distribueix 50 milions del pressupost públic a uns 
determinats ajuntaments sense cap regulació, sense cap pu
blicitat, per tant, se saIta tots aquests principis basics que 
trobam escrits a qualsevol normativa que regula l'acció del 
Govern. 

Dóna la coincidencia, ho ha dit el Sr. Sampol, que tant al 
92 com al 93 són practicament els mateixos ajuntaments i la 
quantitat és molt semblant en tots els casos, per que?, ens 
preguntam nosaltres, jo crec que aixo no s'ha respost sufici
entment per part del Govern, per que aquestes coincidencies 
a dos exercicis seguits a uns mateixos ajuntaments amb unes 
quantitats semblants i no hi entren d'altres, deIs quals nosal
tres creim que amb l'oportuna publicitat hi tendrien accés, 
hi tendrien dret i també podrien ser subvencionats. És que 
creu el Govern que hi ha ciutadans de primera o de tercera, 
segons quin partit governi en aquests ajuntaments? Jo crec 
que el Sr. Sampol ha estat bastant explícit i no m'hi es
tendré. Potser a aquest mateix grup que dóna suport al Go
vern hi hauria batles o regidors que podrien donar una ex
plicació ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Fixi posició, Sr. Tur. 

EL SR. TUR I FERRER: 

Sí, Sr. President. Acab tot d'una endemés. 

... els quals podrien donar una explicació convincent 
a aquesta qüestió que ha plantejat el Sr. sampo!. 

Per resumir i acabar, nosaltres entenem que en 
aquest moment el govern no ha donat una explicació 
satisfactoria a la interpeHació que s'ha plantejat, és una 
interpeHació de la qual creim que és oportuna, que ha 
posat de manifest una serie d'actuacions irregulars d'a
quest Govern i que queda m a l'espera de la moció cor
responent. Esperam que aquest Parlament esmeni una 
vegada més la plana a aquest Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Tur. Pel Grup PP-UM, Sr. Jaén, té la 
paraula. 

EL SR. JAÉN I PALACIOS: 

Gracias, Sr. Presidente. Hablaré desde aquí, desde el 
escaño, con el permiso del portavoz y del presidente, 
obviamente si me lo autoriza. 

Una vez más una interpelación de los grupos políti
cos al Gobierno fijan uno la posición y otro expone su 
criterio; nosotros haremos esto de fijar la posición, pero 
vemos que siempre acontece lo mismo, que los grupos 
aprovechan evidentemente la oportunidad para criticar 
al Gobierno y acusarlo de clientelismo político, de dis
criminación, etc. 

Algunos incluso tienen buenos recuerdos o recuerdos 
simplemente, si adjetivar; yo también tengo los míos 
evidentemente, y me viene a la memoria una obra del 
ilustre Rousseau, de su discurso en la academia de Di
jan, cuando habla en concreto sobre cuál es el origen de 
la discriminación entre los hombres y si la ley natural la 
autoriza. Pues bien, la tesis de Rousseau es que existen 
dos clases de desigualdades, unas de carácter natural, 
que son aquellas de la edad, el vigor o la fortaleza que 
a unos u otros acompaña, y otras que serían en con
creto discriminaciones de carácter político, que son 
aquellas que los hombres crean o imponen en detrimen
to de los demás. Late en esta idea de Rousseau una cosa 
muy sencilla, la igualdad que la naturaleza puso entre 
los hombres y la desigualdad que estos constituyeron 
entre si. Aquí pasa lo mismo O parece que pasa lo mis
mo cuando parece que dos ayuntamientos son iguales, 
pero, sin embargo, hay unos que son más iguales que 
otros, como se dice acostumbradamente. 

• 
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Yo creo que no se le puede achacar al Gobierno este 
.·terio de que actúe con discriminación sino simplemente 

eJl l' . b . d d ' e actúa con una po Hlca su venCIOL1a ora e caracter 
q~rn IJe)]Satorio. Se han leído los criterios: número de habi-e .. ,. 
. ates, personas presup uestos escasos y una preslOn tl.lnstlca 
la . " . • mUy importante; preslOn tunst¡ca muy Importante que yo 
creO que incluso exagerada para algún portavoz, que ha 
llegado a· calificarla como una especie de 11 Hollywood 11 en 
minúscula. 

Tengo que decir que hay mucha imaginación, desgracia
damente la oposición no está en el poder, pero sí mucha 
imaginación, pero basta con leer la Ley de presupuestos para 
echar abajo todos los criterios que ustedes vienen defendien
do. El presupuesto del año 93, en su articulado, en su apar
tadO 4, justamente excluye los principios que aquÍ se vienen 
diciendo de publicidad, de concurrencia y de objetividad, 
porque cuando hay razones, como por ejemplo la razón de 
carácter social, acreditado en el expediente, todo eso huelga. 

Por tanto, Sra. Vice-presidenta del Gobierno, nosotros 
compartimos los criterios que ustedes han expuesto, nos 
parece que es un camino adecuado y, desde luego, no com
partimos los criterios de discriminación que se critican desde 
otro grupo. Muchas gracias. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Jaén. En torn de replica, Sr. Sampol, té la 
paraula. 

EL SRSAMPOL 1 MAS: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, Sr. 
President del Govern, que encara no ha pogut entrar. Si es
tablim una línia d'ajuts als diputats que duen barba, evi
dentment la Sra. Estaras no rebra la línia d'ajuts, ni perque 
és diputada ni evidentment perque no duu barba. 

Ens ha acusat de dir veritats a mitges, pero ella molt 
habilment només n'ha anomenat uns, deIs municipis, els que 
són dins la Serra de Tramuntana, que és dir veritats a mitges. 
1 amb Manacor i sa Pobla, no hi ha pensat?, no entren dins 
aquests criteris, Sra. Estaras?, i tots els altres municipis, 
algun del Pla, de per aquí i de per alla?, qui és que diu 
veritats a mitges? 

És cert que tots som iguals, pero també és cert que uns 
són més iguals que els altres. Pero ha fet una afirmació, 
després d'acusar-me de dir veritats a mitges i de manca d'ob
jectivitat, ha dit que el Govern actuava amb criteris objectius, 
el Govern en pIe actua amb criteris objectius. Sra. Estaras, 
aixo no és veritat, el Govern no actua amb criteris objectius 
quan reparteix subvencions a les corporacions locals, siguin 
de l'area que siguin. Per exemple, repassi els arxius que hi ha 
a la seva conselleria; l'any 1992, encara és fresc, no ha pres
crit, programa 1241, Relacions amb les corporacions locals: 
Manacor, 1 milió; Palma, 1 milió; Montuiri, 900.000; An
dratx, 1 milió; Santanyí, 900.000. Tates entre 800.000 i 

---

1.400.000, fins que arribam a un municipi, 150.000, amb 
notable diferencia d'aquestes 800.000 de mínim, quin 
és? Campanet, batle del PSM. Continuam, 600.000, 
700.000; Vilafranca, batle del PSM, O pessetes; Santa 
Maria, batle nacionalista, O pessetes. Objectivitat, Sra. 
Estaras? 

Promoció i ajuts socials. Altra vegada Ajuntament de 
sa Pobla, és clar, l'hem d'ajudar un poc perque a darre
ra hora no bastaven els vots, va venir just aixÍ. Subven
ció programa Primera infancia, 3 milions de pessetes, 
que les hem d'afegir a aquelles altres.Patronat municipal 
de guarderies, probablement és Palma, 4 milions de 
pessetes. Casa cuna maternal de Campos, batle assessor 
del Govern, 350.000 pessetes. Pus ajuntaments. 

Estudis i treballs tecnics, IIImplantación de los medios 
de informática en el Ayuntamiento de Campos 11, Campos 
una altra vegada, assessor del Govern, 3.136.000. IIEla
boración plan de emergencia Llucmajor ll

, batle assessor 
del Govern, 2 milions de pessetes. No hi ha més ajun
taments dins aquesta línia. Denominador comú sempre, 
una i una altra vegada, ser del Partit Popular. 

N'hi ha més, fins i tot dins Ibatur, els empresaris 
hotelers es queixen que es fa poca promoció turística, 
com es destina la promoció turística d'Ibatur? L'any 91: 
Ajuntament d'Eivissa, obres a es Viver, 14'5 milions; 
Alaior, Cala En Porter, 10 milions. El 92: Valldemossa, 
un altre pic, pla d'embelliment, 16.194.000; Escorca, una 
altra vegada, compra de solar i aparcament, 15.153.000; 
Banyalbufar, pla d'embelliment, 30 milions. 

Sra. Estaras, objectivitat? Aixo és d'Ibatur, Sr. Hu
guet, aixo és de promoció turística, aixo són els doblers 
que han de servir per captar el turisme d'Europa cap 
aquí, i encara ha justifiquen? 

Amb tot aixo, senyores i senyors diputats, s'alteren 
les regles del joc democratic. Democracia és iguaItat 
d'oportunitats, és transparencia, és publicitat, com deia 
el Sr. Tur, són criteris objectius. 1 tot el que no sigui 
aixo és vulnerar les regles del joco Al Sr. Cañellas, l'hi 
hem trobat, l'hi hem trobat, al Sr. Cañellas. El lloro vell 
no és que sigui més viu que els altres lloros. En el joc 
de la democracia el Sr. Cañellas és un jugador d'avanta
tge, el Sr. Cañellas ha fet embulls. 

EL SR PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Sampa!. En torn de contrareplica, Sra. 
Estaras, te la paraula. 

LA SRA. VICE-PRESIDENTA DEL GOVERN 
(Rosa Estaras i Ferragut): 

Sr. President, senyores i senyors diputats. El Sr. 
President no ha fet embulls, no n 'ha fet, i repetesc que 
cap membre d'aquest Govern, encara que entenc que 
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l'oposició hagi de jugar el seu paper i ho hagi de dir perque 
supos que qualque dia volen seure a les nostres cadires. 

La interpeHació era concretament sobre les subvencions 
a corporacions locals, voste ha tocat més temes, perque ha 
parlat de subvencions de l'extingida Conselleria Adjunta a 
Presidencia, de subvencions d'Ibatur. Jo primerament parla
ré deIs conceptes als quals s'han donat les subvencions, que 
era el motiu de la interpeHació, i després, si n'és el cas i el 
president m'ho concedeix, pass aré de qualque manera a 
contestar allo que voste ha dit de les altres conselleries del 
Govern. 

Jo he dit els criteris, no cree que hi hagi cap municipi a 
tot Mallorca, Menorca o Eivissa que compleixi els criteris que 
he dit, simultaniament, els set criteris que he dit, sent-ne el 
més important que eren tots municipis amb un flux turístic 
importantíssim i que tenien molts més visitants devora els 
pocs habitants que tenien i devora el pressupost tan petit que 
tenien. Concretament n'hi ha un que ho explica molt clar a 
la seva petició, que és l'Ajuntament de Deia, que diu: "Te
nim un turisme de flux continu, pero es tracta d'un turisme 
de pas, que deixa", diu en castella, "mella en nuestro muni
cipio i en la nostra debil economia, per a la qual cosa no
saltres tenim un pressupost que no hi pot fer front. L'ajun
tament dedica una partida important del seu pressupost a 
reparacions puntuals i a manteniment de cales, zones cos
taneres, accessos al litoral, etc., al mateix temps, dedicam una 
partida important a seguretat vial i ciutadana mitjanltant 
contractacions que hem de fer temporals en epoca turística". 

Si haguessin estat un ajuntament d'aquestes característi
ques se n'adonarien que aquests ajuntaments tenen unes 
infraestructures municipals, uns pressuposts, amb els quals 
no poden fer front ni poden abastar qua n es triplica, es qua
druplica, es quintuplica la població, perque tens els serveis 
i la infraestructura per a uns determinats habitants, per a una 
determinada població, pero tens un turisme de pas que no 
deixa una despesa economica important, pero sí que suposa 
molta des pesa. 

Jo ara explicaré, perque els senyors d'aquesta cambra em 
diguin si aquestes ajudes són justificades o no, un per un a 
que s'han donat les ajudes i els conceptes. ' 

A l'Ajuntament de Valldemossa, que eren 5 milions, era, 
entre altres, per a agenltament de ¡'escola pública; a l' Ajunta
ment de Banyalbufar era per a una senyalització de carrers 
i reparació, entre altres, de xarxa d'aigua potable i clavegue
ram; a l'Ajuntament de Fornalutx, amb un pressupost de 35 
milions, era tota la part de reno vació del prove'iment d'ai
gua, tota la part de sanejament; a l'Ajuntament d'EstaIlencs, 
amb un pressupost anual de 20 milions, obres d'infraestruc
tura municipal. 1 podríem continuar un per un, totes i cada 
una de les obres d'infraestructura municipal per a la qual 
s'ha atorgat la subvenció compleixen, són d'ajuntaments que 
tenen aquests set requisits tan importants, el del turisme, el 
de suportar aquest flux, el de pressupost molt baix, el d'estar 

per sota deis mil babitants, el de tenir tot el territori 
dins la Sena de Tramuntana, el de tenir que protegir el 
medí ambient, el de ser W1 poquet el model deIs munki
pis turistics. Tots tenen aquestes característiques i no 
n'bi ha cap altTe que pugl.li tenir simultaniament aquests 
set requisits. 1 totes j cada una de les coses o de les obres 
d 'infraestructw:a municipal per a les quals s'han donat 
les subvencions estan prou justificades, tant pe! que fa 
referencia a J'any 93 com a I'any 92. 

Voste m'ha fet menció de sa Pobla i de Manacor. Per 
exemple, en el cas de Manacor era per a una residencia 
de tercera edat, pero és que aixo és una obra social i la 
Llei de pressuposts generals d'aqeusta comunitat deia 
que "quan es tracti d'un tema social, es podra eximir el 
pressupost de publicitat", i era per a obres socials, ja 1i 
dic que era per a una residencia de tercera edat. Per 
tant, no em tregui el tema de sa Pobla, de Manacor o de 
Sant Joan perque eren temes totalment socials. 

Li he dit les subvencions que voste ha mencionat, 
que eren aquestes set, i que complien els criteris. 

Han parlat aquí també del fons de cooperació muni
cipal. Varem tenir una reunió el Govern amb la Federa
ció de Municipis i varem acordar donar-los una subven
ció de 10 milions de pessetes. També podríem parlar 
d'aqeusts 10 milions de pessetes a la Federació de Mu
nicipis. També ha mencionat voste subvencions que 
donava la Conselleria Adjunta a Presidencia i ha dit que 
Santa Maria no n'havia tenguda cap, jo li aconsell que 
repassi quina subvenció li ha donat l'any 93 la Conselle
ria de Governació, a l'Ajuntament de Santa Maria, pre
cisament per a policies locals, veura com l' Ajuntament 
de Santa Maria sí que té subvenció. 1 en podríem mi
rar mils, no només de l'Adjunta a Presidencia, podem 
passar revista quan vulguin, una per una, a quines línies 
d'ajudes té cada conselleria i hi veuran si els municipis 
que s'han subvencionat són, com diuen, només del PP
UM o de molts altres partits. Concretament, jo donava 
subvencions, en aquell moment era el meu conseller 
adjunt a la Presidencia Francesc Gilet, amb el programa 
1242, i cap de les subvencions que es varen donar durant 
un any mai no es varen negar, durant un any, l'any 92. 
De moment, durant l'any 93 no se n'ha negada cap, de 
les que han entrat en termini, i no sé jo quin color po
lític tenien, o sigui, que major objectivitat, impossible. 

Sobre el Pla d'embelliment, voste ha fet referencia 
també a Ibatur, és que jo cree que vostes no saben aquí 
que significa promoció turística, estan mencionant els 
ajuntaments que són model de turisme de totes les nos
tres illes, i és evident que per al Pla d'embelliment havi
en de tenir unes ajudes cada un d'aquests ajuntaments. 
No hi ha en cap cas color polític, encara que, com ha 
dit, dir veritats a mitges és evident, voste ha parlat deIs 
municipis que tenen un govern PP-UM que reben sub
vencions, pero és que en podríem parlar de molts d'a
juntaments que no tenen color PP-UM i que tenen sub-

== 
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cions, peró en qualsevol cas aixo seria motiu d'un altre ven , . 
clebat. Moltes gracles. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gra.cies, Sra. Estad.s. 

I1I.1) Proposició no de llei RGE núm. 1276/93, presenta
da pel Grup Parlamentari PSM i EEM, relativa a reobertu
ra de les línies de ferrocarril. 

EL SR. PRESIDENT: 

Passam al tercer punt de l'ordre del dia. 

Sí, Sr. Huguet, per que em demana la paraula? 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Per una al-lesió directa feta pel portaveu del PSM i EEM, 
el qual ha dit el meu nom i ha dit... 

EL SR. PRESIDENT: 

No, entenc que no hi ha lloc a al-lusions. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

És que jo crec que s'ha falsejat... 

EL SR. PRESIDENT: 

Entenc que, en relació al debat que hi ha hagut, de cap 
manera hi pot haver lloc a al-lusions, Sr. Huguet. 

Li prec que segui en el seu escó, Sr. Huguet. 

EL SR. HUGUET I ROTGER: 

Jo crec que s'ha falsejat una data ... 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Huguet, li prec que s'assegui en el seu escó. 

Passam al tercer punt, que correspon a proposicions no de 
llei, on veurem la 1276, del Grup PSM i EEM ... 

Prec silenci als diputats, per favor. 

... relativa a reobertura de les línies de ferrocarril. Té la 
paraula, pel grup proposant, la Sra. Vadell. 

LA SRA. V ADELL I FERRER: 

Sr. President. senyores i senyors diputats. Mallorca és 
I'única iIla de les Balears que disposa d 'instal-lacions ferrovi
aTieso La instaHació del primer ferrocarril esta relacionada 
al1lb el transport deIs productes agrícoles cap al port de Pal-

ma per a la se va posterior exportació. La primera línia 
en funcionament va ser la de Palma a Inca, inaugurada 
l'any 1875, a la qual seguir en les línies Inca-Sineu, 
inaugurada el 1878, ramal de sa Pobla, 1878, Sineu
Manacor, 1879, Palma-Felanitx, també en 1879, Palma
Llucmajor, 1916, Llucmajor-Campos, 1917, Campos
Santanyí, 1918, i Manacor-Arta, 1921. S'arriba a acon
seguir disposar de 215 quilo me tres de via i 35 estacions. 

La importancia del ferrocarril decreix amb els nivells 
de motorització, desenvolupament turístíc i major poder 
adquisitíu deis habitants, per la qual cosa a finals de la 
decada deIs setanta es tanquen definitívament les línies 
de Palma a Felanitx, Llucmajor, Campos i Santanyí, el 
1964, i s'interromp el servei de la línies Inca-Manacor
Arta l'any 77 i Inca-sa Pobla el 81. 

(L 'Hble. Sr. Vice-president primer substitueix el Molt 
Hble. Sr. President en la direcció del debat). 

EL SR. PRESIDENT: 

Perdó, Sra. Vadell. Prec als senyors diputats un poc 
de silenci perque el debat pugui continuar. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies. 

Amb aquests tancaments es va reduir la longitud de 
les vies a 107 quilometres i a explotar-ne tan soIs uns 30, 
és a dir, un 27% del total de la xarxa. 

Amb posterioritat, en 1981, es deixaren de realitzar 
obres de conservació i manteniment deIs ramals on el 
servei estava interromput i es va intensificar l'esment en 
el tram explotat, el qual va ser sotmes a una transforma
ció estructural significativa. El canvi d'amplaria de la 
via, des de la iarda anglesa original, que eren 915 milí
metres, a 1 metre; aixo suposava poder modernitzar la 
flota ferroviaria, encara que no hagi estat així. 

Quan es fa la pregunta de per que s'ha arribat a al 
situació actual d'abandonament i a la quasi desaparició 
del ferrocarril a Mallorca inevitablement surt la contesta, 
la paraula interessos. No entraré ara a analitzar els mo
tius de llavors, pero no hi ha dubte que amb un trans
port d'1.224.350 viatgers per any -parl de xifres de 
1993-, cosa que suposa una mitjana de 3.500 persones 
diaries, el tren complia una clara funció social. La mala 
gestió de Feve, l'abandonament i desenteniment del 
servei, la manca de material i de personal, l'aspecte 
desacurat de les estacions i la venda de dependencies i 
de terrenys a particulars provocaren una progressiva 
competencia deIs autocars, aixó sense cap tipus de reac
ció ni de protesta. Competencia, per altra banda, n'legal, 
peró hi trobam facilitats per part de Feve, ja que no va 
fer res per aturar el serveis per carretera establerts de 
forma irregular per les companyies d'autobusos, les 
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quals no cotitzaven a Feve pels autocars que cobrien les seves 
lÍnies en concepte de canon de coincidencia, la qual cosa era 
totalment incomprensible si de veres es pretenia defensar els 
interessos del ferrocarril que, aleshores, arrossegava un defi
cit considerable a les seves instal'lacions a Mallorca, deficit 
global estimat en 32 milions anuals que l'Estat es nega a 
sufragar que margina Mallorca en comparació amb el defi
cit del mateix servei a altres zones de l'Estat espanyol, on 
l'assumia en base a un rendiment social que, pel que es veu, 
a Mallorca no comptava. 

Fetes aquestes pinzellades de la historia del ferrocarril a 
Mallorca, passaré a l'estat actual de la situació. 

Tenim una línia que cobreix el servei Palma-Inca de 29 
quilometres aproximadament i estacions en els set municipis 
per on travessa. Actualment la companyia ofereix 40 serveis 
diaris i 32 els dies festius, amb un trafic que se situa prop 
d'uns 4.000 viatgers diaris. L'evolució del trafic, basicament 
de població resident, alllarg de la de cada deIs vuitanta, i des 
del 1982, supera el milió de viatgers i arriba l'any 1992 al 
1.200.000 persones transportades. És evident que un servei 
amb una periodicitat suficient i un alt grau de puntualitat 
dóna unes garanties de fiabilitat que el públic no dubta en 
utilitzar; aixo per una banda. Pero, i els altres 77 quilometres 
de l'estesa que no s'utilitza? Ido, ni més ni manco que 77 
quilometres de llargaria per 6 o 7 metres d'amplaria de 
territori perdut, un llarg solar sense tancar de 539.000 metres 
quadrats que recorre l'illa de banda a banda, utilitzat incívi
cament com a abocadors per ciutadans poc escrupolosos a 
l'hora d'abandonar els seu fems a casa d'altri. Les estacions 
abandonades constitueixen una altra mostra de degradació; 
salvant unes poques i honroses excepcions, els ajuntaments 
han aconseguit convenis amb Feve per a la utilització de 
l'edifici de les quals, pero són simples concessions sempre en 
precari, per tal de reconvertir-les en centres on es poden 
realitzar activitats culturals o lúdiques amb inversions sempre 
municipals i sense comptar amb el vist-i-plau de la Conse
lleria de Transports, la qual sempre amb l'excusa del traspas 
de competencies s'ha negat a autoritzar o a facilitar la sig
natura de convenis amb els ajuntaments interessants en la 
rehabilitació. 

Per que demanam ara que se reobrin les línies de tren, 
que sembla ja hagin entrat en el calaix deIs oblits? Sobretot 
perque estam en epoca de crisi, crisi economica, energetica, 
de territori, etc., i l'alternativa que ofereix el transport per 
ferrocarril és més economica i més ecologica que l 'ús i abús 
del cotxe, cosa que suposa, per altra banda, la saturació de 
les carreteres i un consum exagerat de combustible; perque 
podria significar el foment de la comunicació entre zones de 
Mallorca abocades a una perdua d'activitats economiques, i 
sobretot industrials, en favor sempre de la capital, on es va 
concentrant quasi tot, cotxes incIosos; i en tercer lloc, i no 
menys important, perque és el més visible, perque amb la 
posada en marxa del tren s'evitaria la degradació progressiva 
de les estacions j de les casetes deIs guardes deIs passos a 
nivell i sobretot d'alguns trams de via que s'han convertit, 
com ja he dit abans, en autentics abocadors incontrolats de 

fems, que degraden ~questa imatge de la qual tan tes 
vegades hem dit que s necessari vendre. 

Hi ha, pero, possibilitat de reimplantació? He tengut 
accés a alguns estudis tecnics i economics sobre la viabi
litat de reimplantar els serveis que cobrien abans els 
trajectes Inca-sa Pobla i Inca-Manacor-Arta, els resultats 
deIs quals són realment encoratjadors. El temps invertit 
en el trajecte i el preu del bitllet són dos factors essenci
als a l'hora de triar aIternatives. Tant el nombre d'habi
tants de les poblacions per on passa la via com el de les 
zones d'influencia d'aquestes poblacions donen un Ín
dex probable d'ocupació suficient com per garantir la 
rendibílitat de les línies. 

Si l'any 92 s'arriba al 1.200.000 viatgers en la línia 
Palma-Inca, en aplicar els mateixos coeficients relatius 
a habitant-viatger de les poblacions i de les zones d'in
fluencia, en comparar el nivell d'ocupació de la línia en 
funcionament amb el de nova ímplantació, es podrien 
arribar als 700.000 viatgers de la línia Inca-Arta i als 
400.000 a la línia Inca-sa Pobla, amb un total de 
2.300.000 viatgers per any que utilitzarien el servei 
transport per ferrocarril, amb la qual cosa es demostra 
que la reimplantació esta ben justificada, soIs pensant en 
el rendiment social que es donaria. 

El calculs de rendiment economic que hem vist sem
pre estan fets en base als costos d'explotació, mai no 
tenint en compte la inversió inicial que s'hauria de fer 
per a la posada en marxa i com a inversió nova. Que hi 
ha una mílionada a gastar? AIgú podra dir que és invi
able per l'alt cost que suposaria arrencar el servei, nosal
tres no deim que no sigui ver, pero estudis economics 
per a l'agen~ament de les línies interrompudes efectuats 
l'any 1991 donen una xifra aproximada de 2.000 mílions 
de pessetes, i que són 2.000 mílions de pessetes després 
de 20 anys sense haver-hi invertít ni una pesseta?, quin 
percentatge Ínfim s'hi hauria de destiñar, a aquesta 
inversió, deIs 259.000 milions per a infraestructures que 
el Govern central anunciava per a Balears devers el mes 
de mar<g d'enguany? 2.000 mílions quasi no fan mota. 

El que és evident és que les circumstancies del 93 
són molt diferents de les deIs anys setanta, lluny de la 
saturació de les carrete res actual i amb uns horaris de 
tren que semblaven fets a posta perque no s'utilitzas el 
servei público 

la per acabar, i a manera de resum, anunciaré al tres 
motius pels quals consideram absolutament defensable 
la reimplantació del tren: La saturació de transit de les 
carreteres, que per moItes que se'n facin sempre estan 
plenes; un alt interes ecologic; també per seguretat, les 
taxes de mortaldat són bastant inferiors a les deIs acci
dents per carretera; economía respecte de la utilització 
del vehicIe propi; disminució deIs problemes d'aparca
ment i de circulació a Palma; la baixa qualitat deIs trans
ports per carretera a Mallorca; descontent deIs usuaris 
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, 19\Jaes línies més importants, sempre del transport per 
el a.retera' transport de mercaderies en generaJ i ci'aJtres peri 
ctses' promodó turística de ¡'interior de J' illa' més facilitats 
1 ~F acudir a l hospital de Manacor, Olés facilitats el horaris; 
fac ilitar l'eseolarització als instituts deIs joves deIs pobles que 

o en tenen, actualment hi ha UIl transport esco lar molt 
~efjcient; i també per a la recuperació de l'arquitectura fer
roviaria. 

Aquesta proposició no de llei que avui debatem -esper 
haver conven~ut qualque diputat o diputada per votar-la 
favorablement- no és una hipotesi. La materialització d'a
questa proposta soIs depen de la voluntat i de l'emfasi que 
hi posin les institucions, el Govern central i sobretot l'auto
nomic, per fer sortir de la via morta en que es troba ara 
mateix a Mallorca. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. A aquesta proposició no de llei s'ha 
presentat l'esmena 3134, del Grup Parlamentari SOCIALIS
TA. Per defensar aquesta esmena, té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari SOCIALISTA, el Sr. Damia Pons. 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Agrairia, abans 
de comen~ar, que llegissin quina és l'aIternativa que propo
sam a aquesta proposició no de llei. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, Sr. Pons. Vol procedir a llegir-la. 

EL SR. SECRETARI SEGON: 

Sí, Sr. President, 

"El Parlament de les Illes Balears acorda: 

Primer. El Govern de la Comunitat Autonoma interessa
ni del Ministeri d'Obres Públiques i Transports l'elaboració 
el'un estudi sobre la viabilitat deIs ferrocarrils de Mallorca, 
referit tant a les línies en funcionament com a les que es 
troben fora de servei. 

Segon. En relació amb les Hnies ferries fora de servei, 
l'estudi analitzara les possibilitats de posar-les de nou en 
funcionament o si resultassin de viabilitat dubtosa o nu¡.}a les 
alternatives per convertir-les en espais d'esport o lleure", 

EL SR. PONS 1 PONS: 

Sr. President, senyores i senyors cliputats, Ens trobam 
d~vant una pro posta del PSM i EEM que pro posa així ho 
dru taxativament la proposició no de llei reobrir les Iínies de 
ferrocarri l aetualment interro-mpudes enlrelnea-Arta i lnca
sa Pobla, i que les inversions necessaries s'hi incloguin dins 

=-

el Pla director d 'infraestructures en un termini maxim 
de tres anys, 

Bé, sobre el tema del ferrocarril és molt significatiu 
que es tengui un to de nostalgia, de recobrament, etc. i 
que es torni a treure, amb motiu d'aixo, una contraposi
ció que creim ja absolutament superada de transport 
públic en front de transport privat -en el fons un aItre 
tema subjacent de ferrocarril, si, autovia, no- i que se'n 
faci, d'aquesta proposta, un element que té tota una 
serie de resultats mera vellosos com és, entre aItres, 
evitar l'excesiva centralització a Palma. 

Creim que aixo és una qüestió molt utopica i creim 
que la proposta nostra és francament molt més ponde
rada. És viable o no és viable el recobrament d'aquestes 
Hnies de ferrocarril? Facem-ne un estudi ponderat que 
analitzi tots els factors i si no fos viable evitem o inten
tem, a través de la proposta que plantejam a la nostra 
es mena alternativa al segon punt, que aquests espais 
públics (estacions línies, etc,) no perdin la seva condició 
d'espais públics i es transformin en espais de lleure, en 
carrils peatonals, de bicicletes, de practica d'un cert 
esport, amb una tranquil'litat i amb una seguretat que 
avui les condicions viaries de l'illa de Mallorca de cap 
manera poden oferir; és molt perillós avui en dia practi
car, per exemple, el ciclisme a les nostres carreteres, és 
una vertadera temeritat, l'altre dia hi va haver un acci
dent mortal davant el famós restaurant de ses Tarrago
nes, com vostes saben, el ciclista va morir atropellat per 
un automobil. Nosaltres creim que fent aquest estudi i 
examinant les diferents possibilitats estaríem en una 
Hnia molt més ponderada. 

El Parlament de les Illes Balears, fora que vulgui 
ficar-se en una cosa utopica, no pot instar el Ministeri 
d'Obres Públiques i transports a reobrir unes Hnies, per 
a algunes de les quals ja hi ha un estudi -per cert, amb 
bastants deficiencies- impulsat per l'extinta Conselleria 
de Treball i Transports, que diu que el tram de Manacor 
a Arta és notoriament inviable i de l'altre no acaba de 
dir si seria realment viable perque -és un estudi bastant 
entretengut perque fa molta literatura-l'element econo
mic no l'acaba de plantejar. Creim que és absolutament 
necessari impulsar un estudi seriós perque l'estudi que 
va fer el Govern de les Illes Balears a través de la Con
selleria de Treball i Transports, titulat Estudio de la 
situación actual y posibilidades de desarrollo de la red 
ferroviaria de Feve en Mallorca, acabava per recomanar 
que se'n fes un estudi, que es fes un estudi de si aquestes 
línies eren viables o no viables. 

Per tant, creim que no hi podem fer afirmacions 
taxatives ni hi podem treure romanticismes ni nostalgies. 
Entre aItres coses, jo voldria recordar-los una cosa, als 
diputats del PSM i EEM: El tren que vostes veuen com 
un element estructural de Mallorca, com un element 
nostilgic, va ser un element de progrés que va crear un 
gran impacte ambiental, que va tenir uns defensors 
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acerrims i que va tenir uns detractors acerrims també. Vol
dria recordar que en una data tan primerenca co~ l'any 1856 
el Sr. Paul Bouvy de Chorremberg, un belga afincat a Ma
llorca que va treballar molt en el tema de les mines, entre 
al tres materies, va elaborar un programa "de un camino de 
hierro de tercera clase entre Palma, Inca, Manacor y Fela
nit.x", lógicament, el Sr. Paul Bouvy era un progressista. Es 
varen fer tota una seríe d'estudis sobre el denominat camino 
de hierro, com repeteixen una i altra vegada, perque volien 
que Mallorca progressas. La finalitat del ferrocarril de Ma
llorca va ser connectar les arees rurals i canalitzar-ne la pro
ducció cap al port de Palma, no va tenir cap sentit romantic, 
va tenir un sentit notóriament de progrés. 1 fins i tot l'any 
1927, quan ja la xarxa estava practicament completada, l'es
tudi d'Andreu Barceló parla del camino de hierro en Mallor
ca como fuente de riqueza y de progreso; és ciar, peró a 
partir de l'any 19311'economia deis ferrocarrils de Mallorca 
va comem;ar a entrar en una fase recessiva, només la crísi 
deIs anys trenta, la Guerra Civil i unes circumstancies excep
cionalment negatives li varen donar un cert impuls que va 
durar poc temps i rapidament el tren va caure en picat. 

És clar, som a l'hora de les nostalgies i quan se celebra el 
centenari del ferrocarril l'any 1975 ens trobam que el Sr. 
Lluís Ripoll, tan aficionat a les antigalles, ens treu un estudi 
que es diu -el títol n'és una mica poetic- El humo del pro
greso. Per tant, hem de veure que queda d'aquest passat viu 
i quina part d'aqeust passat és irremeiablement passat. 

Nosaltres creim que una proposta del Parlament de les 
Illes Balears que insta el Ministeri d'Obres Públiques i Trans
ports a reobrír línies, a fer-hi grans inversions ... , només li 
diré un detall: Aquest estudi elaborat pel Govern preveu que 
només la instaHació de la simple via, no de tota la infraes
tructura de recobrar estacions, etc., entre Inca i Manacor val 
la petita factura de 1.300 milions de pessetes, la via només, 
imagini's recobrar tot els espais de les estacions, el personal, 
evitar els pass os a nivell a través de no sé quants de ponts 
que s'haurien de fer, i per traginar quants de viatgers?, i 
quants de viatgers, si hi ha el dia de dema una autovia de 
Palma a l'area de Manacor, optaran per anar pel camino de 
hierro i mantenir el humo del progreso? Nosaltres creim que 
aixó té molts elements francament dubtosos i que valdria 
més primerament fer-ne un estudi i, en vista d'aquest estudi, 
veurem si hi ha d'haver tren, si hi ha d'haver vies peatonals, 
cic1istes o are es ajardinades. 

Per tant, creim que la proposta de l'alternativa que els 
plantejam té una finalitat molt més ponderada i creim que 
l'haurien d'acceptar perque és realment viable i prudent. En 
canvi, l'aprovació d'aquesta proposició seria un acte vo[unta
rista que no deixaria -creim- en gaire bona posició aquest 
Parlament davant d 'un ministeri que en té uns informes 
també, d'aixó, i que sap perfectament que hi ha Iínies que 
són notóriament inviables i que fins i tot, més encara, hi ha 
arees de l'antic sistema de ferrocarril que estan ocupades per 
carreteres, per carrers i fins i tot per edificacions; aquest 
estudi planteja que, en cas que es volgués dur aixó fin s al 
final, I 'intent de recuperar aquestes Iínies obligaría el Go-

vern de la Comunitat Autónoma, que d'aquí a pocs dies 
tendra en les seves mans la competencia sobre aquest 
ferrocarril, a permutar cases o terrenys per recuperar un 
passat. Per tant, creim que la cosa es justifica i és abso
lutament necessari fer un plantejament més ponderat en 
el tema del ferrocarril i no intentar funcionar amb un 
voluntarisme que és notóríament inviable. Moltes graci
es. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. Altres grups que vulguin interve
nir? Pel Grup MIXT, té la paraula el Sr. Pascual. 

EL SR. PASCUAL 1 AMORÓS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Parlaré des 
de l'escó perque si bé aixó és una proposició no de llei 
que té un cert atractiu quant al contengut perque té un 
cert romanticisme i, com s'ha dit, una certa nostalgia del 
passat, ja s'ha dit el que se n'havia de dir. 

Des d'una óptica nacionalista, evidentment, a dema
nar que el Govern central inverteixi a les Illes Balears 
em pareix que no es pot dir que no, el que passa és que 
s'ha de tenir coneixement, en el sentít que quan es de
mana una cosa ha de ser viable, ha de ser viable i se'ls 
ha de donar l'oportunitat quan ens diguin que sí, no es 
pot demanar una cosa perque després se'ns contesti 
dient que amb les necessitats que hi ha dins tota la socie
tat, primerament a la balear, a la mallorquina i balear, 
i després espanyola, en general, que s'han de fer inversi
ons que realment no tenen futur. 

Aleshores, aquí el problema és un problema de 
viabilitat, a aquesta utopia del tren, que com dic és molt 
maca, ens hi apuntaríem practicament tots. Que és 
molt més ecológic anar en tren que no anar en cotxe, és 
claríssim; que és molt més económic el transport 
col-lectiu que el privat, també; el problema deIs aparca
ments a Palma, també; tot aixó són avantatges del tren. 
El que passa és que hem de veure si realment hi ha 
aquesta viabilitat. la Sra. Vadell ha fet referencia a un 
estudi tecnic, millor dit, no en sabem si és tecnic, no 
sabem si l'ha fet un tecnic o l'ha fet un poeta; com que 
quan s'esmenten els estudis normalment se'n sol donar 
la font, la Sra. Vadell no l'ha donada, aquesta font, a mi 
m'agradaria que digués a veure qui ha fet aquest estudi 
i en base a que, com arriba a aquestes conclusions. Efec
tivament, si es demostra la viabilitat del tren des de 
Palma fins a Arta i des d'Inca fins asa Pobla, nosaltres 
també ens hi apuntam. De qualsevol manera, abans que 
es facin aquests estudis o ( ... ) estudis, el que sí hem de 
ser és una mica esceptics. 

Jo precisament som de Capdepera i l'he fet servir, el 
tren de Palma fins a Arta, durant bastants anys quan era 
jovenet; quan el camión -com es diu alla- de Hnia, 
havíem de ser a les set i mitja del matÍ a la pla¡;a del 
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poble per arribar a l'estació de Palma a les deu i, al tren, 
havíem de ser-hi a les sis i mitja, una hora abans, una hora 
abans d'aquesta hora, per arribar a la mateixa hora, a les deu 
també. Aquesta hora es consumia una part, a la millor un 
quart d'hora o vint minuts, en espera a l'estació d'Arta, pero 
a la millor entre trenta o quaranta minuts el tren tardava 
més que no el camión, com es diu alla. 

Per tant, jo pens que és possible que es pugui demostrar 
aquesta viabilitat, pero crec que és poc probable i, per tant, 
em sembla molt més assenyada la proposta del Grup Par
lamentari SOCIALISTA, de demanar un estudi, on evi
dentment poden posar un poeta, dins l'equip redactor, pero 
hi ha d'haver uns tecnics i uns economistes per veure'n la 
viabilitat i, si no és viable, esta m d'acord que s'estudiln 
alternatives per convertir les vies en espai d'esport o de lleu
re. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascual. Pel Grup PP-UM, té la paraula el Sr. 
Carles Cañellas. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (Carles): 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. ens 
trobam avui davant d'una petició formulada pel Grup PSM 
i EEM que sol·licita la reobertura de les línies del tren Inca
Arta i Inca-sa Pobla. Es tracta, ho vull dir en principi i des 
d'ara, d'una petició que ens pareix molt raonable i a la qual, 
en línies generals, donam suport el Grup Parlamentari PP
UM que, com vostes saben, dona suport... -esperi un mo
ment, Sr. Alfonso, no he acabat, no es tiri deIs cabells encara. 

Com deia, és una petició que ens pareix raonable en 
principi, en línies generals, al PP-UM, que, com saben tots 
vostes, som els qui donam suport al Govern d'aqeusta co
munitat. 

Ha fet, Sra. Vadell, i ho vull dir aquí públicament, una 
exposició memorable, si bé l'hi ha faltat una cosa, després 
d'aqeusta explicació que ens ha donat, un poc romantica, 
com ha dit un altre portaveu, la seva petició és que demane
m al Ministeri d'Obres Públiques que reobri aquestes línies. 
Com voste sap o com vostes saben, en aquest moment es 
negocia un paquet de transferencia de competencies, i una 
d'aqeustes competencies que esta a punt de ser transferida 
pel Govern central al Govern de la Comunitat Autonoma és 
precisament aquesta deis ferrocarrils, endemés, s'hi és molt 
proxim, a signar-se aquesta transferencia de competencies. 

No sé si la coneixen, pero, per si de cas, els la vull expo
sar, és la postura de la Caib respecte d'aquesta transferencia 
del servei ferroviari. Els principis que defensa el Govern en 
aquesta negociació són tres: a) En primer lloc, compren tota 
la xarxa explotada per Feve i la línia Palma-Sóller, aquesta 
darrera esta atorgada en concessió a la companyia Ferrocar
riles Sóller S.A. b) Es demana la titularitat de tots els béns 

afectats a l'explotació ferroviaria referida en el moment 
d'entrada en vigor de l'Estatut, exceptuant-ne aquells 
que hagin estat objecte d'un expedient formal de desa
fectació. c) Darrer punt, subscripció d'un conveni o 
d'un contracte-marc o programatic -com se'l vulgui dir
que contempli dins un termini d'un parell d'anys, se'n 
parla de quatre o de cinc anys, els següents compromisos 
per part del Govern central: 1) Cobertura del deficit 
operatiu, se n'ha parlat aquí, no hi ha cap tren que doni 
beneficis. 2) Nivell d'inversions que n'asseguri ellliura
ment en condicions equivalents a la mitjana de Feve a 
tot l'Estat espanyol. 3) Aportació de doblers per a la 
reobertura de les línies en situació de suspensió de 
servei -aquest és molt interessant pel tema que discutim 
avui. 

Com pot veure, Sra. Vadell, la seva petició, formula
da en aquesta proposició no de llei, esta en perfecta 
harmonia amb la postura que defensa el Govern. Tots 
dos volem o pretenem la reobertura de les línies Inca
Arta i Inca-sa Pobla sois que amb una petita o gran 
diferencia, segons el vidre amb que ho mirem, vostes 
volen que sigui el Govern central, per aixo demanen que 
hi intervengui el Mopt i que reobri aquestes línies fer
roviaries avui fora de servei; nosaltres, el PP-UM, volem 
doblers perque sigui el nostre Govern, la nostra autono
mia, qui faci aquesta tasca. En aquest punt, si em permet 
la broma, Sra. Vadell, li diré que som més nacionalistes 
que vostes. 

Ara bé, Sra. Vadell, hem arribat a un punt on fins 
ara hem dit sí, pero. Hi ha una famosa frase adjudicada 
als jesuItes, di uen: 11 Sí, pero ", i ara som en el pero, és 
un pero que té una certa importancia. Li hem dit que 
donam suport a la seva petició, li hem demostrat que 
anam en el mateix tren, en la mateixa via i en la mateixa 
direcció, no en direcció contraria; li hem dit que les 
negociacions Govern central-Govern autonomic esta n 
iniciades, tal vegada seria més exacte dir que estan molt 
avanc;ades. 

La transferencia de les competencies ferroviaries po
dria estar signada abans del final d'aqeust any, si és que 
en política algú s'atreveix a ser profeta. En aquest mo
ment, a punt de concloure les negociacions de transfe
rencia, pot comprendre, Sra. Vadell, que ens és molt 
difícil canviar de cantar, seria ridícul anar ara a dir 
"donde dije digo ahora digo Diego ". 

Que passaria d'acceptar la seva proposició no de llei? 
Que, en lloc de demanar doblers per reobrir les línies 
Inca-sa Pobla i Inca-Arta, encarregaríem aquesta tasca 
al Govern central -crec que és així-, i llavors li deman 
jo: I quants d'anys demoram la transferencia d'aqeustes 
competencies? Si ara que som en el moment de signar
les li donam una tasca a realitzar, al Ministeri d'obres 
Públiques, logicament no ens transferira aquesta compe
tencia. 
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Senyors diputats del PSM i EEM, vostes són prou auto
nomistes i prou intel'ligents per comprendre el prec que els 
vull formular: Per favor, i en bé de la nostra autonomia, per 
refor~ar-la i incrementar-la, retirin la seva proposició no de 
nei. Siguin conseqüents amb els seus mateixos plantejaments, 
volen autonomia, volen transferencies, se n'omplen la boca 
i amb tota la raó, volen deixar de ser una autonomía de 
segona divisió, ido, jo els deman: Per favor, fora entrebancs, 
fora demanar en aquest moment l'actuació del Mopt, anem 
al bessó, i el bessó és que en volem la transferencia i, com 
més prest, millor. No ens forcin a votar en contra d'una 
opinió que, com he dit al principi, compartim i que, sense 
cap dubte, és beneficiosa per a Mallorca. Per aixo, el més 
senzill i el més raonable seria retirar la seva proposició no de 
llei, per aixo els ho demanam. 

Pel que fa als estudis, també hem de donar la raó al por
taveu del Psoe, els estudis són necessaris, els estudis són 
convenients, pero tot en el seu moment i en el seu lloc, i en 
aquest moment, i tornam a parlar de la proxima signatura 
per a la transferencia d'aqeusta competencia, creim que no 
és el moment més oportú per iniciar un estudi, aquest estudi 
es pot fer a posteriori i posteriorment es poden analitzar tots 
els temes que vulguin, pero jo crec, Sr. Pons, voste ho com
partira amb mi, que no hem de realitzar l'estudi de rendibili
tat, a tot Europa no hi ha ni una sola línia ferroviaria que 
doni beneficis. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Té la paraula la Sra. Vadell, en 
nom del grup proposant, per acceptar o rebutjar l'esmena i 
fixar-ne la posició. 

LA SRA. V ADELL 1 FERRER: 

Gracies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. EIs he 
de confessar que, quan vaig presentar aquesta proposició no 
de llei, vaig analitzar el risc que tendria sobre que s'encase
Jlas aquesta proposició dins una atmosfera romantica, com 
així ha passat, i que la paraula utopia sortiria moltes vega
des. Vaig valer assumir aquest risc perque considerava aquest 
tema prou important com per veure el to deIs diputats i 
voler patir -en diríem- sobre la meya es quena les mitges 
rialles i la condescendencia deIs diputats en aquest tema en 
dir que som romantics, que pensam en utopies, que són 
coses irrealitzables, etc. 

Jo vull dir que la vaig fer amb tot el coneixement i amb 
tota la il'lesió, no només per part del meu grup ni per la 
meya personal, que és molta, sinó també per la il-lesió i la 
demanda que he pogut constatar per diferents pobles per on 
passa el tren. No sé si recordaran vostes que fa una serie 
d'anys hi va haver una signatura multitudinaria, de moltíssi
mes de persones que varen signar un document que demana
va la re obertura de línies. El procés de transferencies encara 
no estava en marxa pero, així i tot, ja hi havia aquesta de
manda social deis ciutadans de la part de Jlevant, sobretot de 

la part de llevant, que demanaven la reobertura d'aques
tes línies. 

Quant a analitzar o a prendre posició sobre l'esmena 
a la totalitat que ha presentat el Grup SOCIALISTA, els 
voldria dir que no sé com interpretar el Reglament en 
aquest cas, vostes presenten una esmena a la totalitat 
nosaltres els volem dir que consideram que el prime; 
punt no és contradictori amb la nostra proposta, per 
tant, si poguéssim votar el primer, el votaríem afirmati
vament, pero el que no podem fer de cap manera és 
votar la totalitat de la seva esmena, perque el segon 
punt va en contradicció amb la nostra intenció en el 
moment de presentar aquesta proposició no de llei. 

La utilització o conversió de les vies que resultassin 
de viabilitat dubtosa o nul'la en espai d 'esport ja és una 
passa per descartar en certa manera la reimplantació de 
les línies. Nosaltres els deim que votaríem el punt 
primer, pero, el segon, ens estimam més no votar-lo 
perque considera m que esta en contradicció amb la 
nostra intenció. 

Quant a la intervenció del Grup MIXT, també m'ha 
dit la paraula utopia i que emprava un to romantic, 
realment no sé fins quin punt és ver, potser hi hagi un 
cert romanticisme, pero el que li puc dir deis estudis, és 
ver que no n'he mencionat la font, és que no els han fet 
cap poeta, els han fet tecnics entesos en ferrocarrils, el 
darrer deIs quals que he vist ha estat fet per estudiants 
de darrer curs de la Universitat de les Illes Balears, els 
quals varen voler fer un trebaJl de final de carrera, es 
varen interessar pel tema de la reobertura del ferrocarril 
i en varen fer els estudis economics. També els vull dir 
que tots tenen ocupació, o sigui, devien ser estudiants de 
primera. Els altres estudis que havia vist abans són de 
bastant més enrera; quan era regidora de l'Ajuntament 
de Manacor, responsable deis transports, em vaig inte
ressar per aconseguir un conveni amb F eve per aconse
guir l'estació del tren com a centre cultural, vaig tenir 
accés a estudis de reobertura de línies sobre les quals 
ells tenien esperances o intencions, aquests estudis estan 
fets per enginyers de Feve, no eren enginyers que no 
tenguessin vinculació amb la materia. 

El problema de la viabilitat, és cIar que ha de ser 
viable, pero també el que pensam nosaltres és que si no 
hi ha voluntat no hi ha res viable. Qui es pensava que 
seria viable un tren d'alta velocitat de Madrid a Sevilla? 
Ningú no ho pensava, i estudis darrers donen que ha 
estat una inversió bona, que dóna un gran rendiment; 
crec que, quan es va plantejar el tema, realment hi va 
haver moltes carusses i moltes arrufades de nassos per
que no confiavem massa que aquest tema no fos massa 
viable, quan es veu que en realitat sí que ho éso 

Quant a la intervenció del Partít Popular, agrai'm el 
seu suport, que en aquest cas sera moral, no sera prac
tic, pero li volem dir, Sr. Carles Cañellas, que, si aquesta 
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.ansferencia es negocia amb aquestes condicion , possible
tI,ent sigui ver, en canvi. si es negocia ense haver-ru aquesta 
J1ol1diciÓ hi haura d'invertir el Govern balear totalment. si el 
~oJ posar en manca. En canvi si ara ja, djns el paquet de 
transferencies s'hi fica aquesta eom a Lnversió nova real
ment hi hauran de participar els dos ol"ganismes; per tant, 
consideram que és importantíssim ara, ara que esta en perí
ocle de negociacions, de les quals, per cert, trobam que ja es 
retarden bastant perque són com en un camí sense aturada. 

1 els voldria contar, per acabar, una anecdota. Cada vega
da que parlam de transferencies em record de la meya barri
ada, on per les festes sempre fan unes curses d'anar a poc a 
poc en bicicleta, alla on la gent fa equilibris per fer més 
poca via damunt la bicicleta, i els voldria dir que qui primer 
posa peu aterra perd. 

(El Molt Hble. Sr. President repren la direcció del debat)o 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sra. Vadell. Dins el torn de replica, té la paraula 
el Sr. Pons. 

EL SR. PONS I PONS: 

Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, el que se'ns 
ha dit en relació amb la transferencia de Feve no és cap 
novetat, el plantejament que ha exposat el Sr. CarIes Cañe-
11as. L'estudi elaborat per Senda-3 que jo he esmentat diu 
textualment, es veu que quan fan un estudi van ben organit
zat i amb unes instruccions molt precises: "El Estado deberá 
aportarLas en estado de funcionamiento", es refereix a les 
Hnies, "o en su defecto transferir los recursos económicos 
necesarios para ponerlas nuevamente en explotación ". Aixo 
teoricament és un estudi sobre el tren, pero ja em diran si 
aixo no és un plantejament poHtic de primera magnitud. 

El tema de no acceptació de la nostra esmena. Precisa
ment el segon punt n'és un tema importantíssim i em sor
pren, Sra. Vadell, que no hagi entes en profunditat aquest 
tema, recordi que aquí ja hi va haver dia 11 de desembre del 
91 un petit incident, parlamentari per suposat, entre aquest 
diputat i el Sr. Gabriel Cañellas, en aquest cas, el Sr. Presi
dent, qui mana, i va dir que ja estava cansat que, cada vegada 
que surti aquest senyor, tal i tal, que es queda amb la corda 
de l'operació i oblida el bou, que era un diputat marginal, 
etc., qualificatiu que, logicament, Sr. Cañellas, Ji agraesc. En 
definitiva, es va demostrar que aquesta proposta que és en el 
segon punt de la nostra esmena a la totalitat té una carrega 
de profunditat de primer ordre. Si deixam de fer funcionar 
el tren, que hem de fer amb aquests espais públics, estacions 
i línies? La nostra proposta era ben clara, fer una Hnia 
Verda, un carril de bicicletes, de vianants, etc., uns espais 
públics, l'estació de tren de Sineu és un lloc ones fan exposi
cions molt interessants, és una mostra del que es pot fer amb 
aixo. 

Si insisteixen en intentar recuperar alIo que no és recupe
rable, sap com acabara? Acabara com les Hnies de 
Santa Maria a Felanitx i de Palma a ses Salines, desa
fectades, recobrades pels particulars i, per tant, perdudes 
irremeiablement com a espais públics. Per tant, la sego
na part de la nostra esmena a la totalitat té tanta d'im
portancia o molta més que aquest estudi que es reclama. 
Per tant, m'ha sorpres que vostes que defensen tant el 
manteniment -i fan molt bé- del patrimoni públic i no 
la dilapidació o l'especulació d 'aquest patrimoni, del 
qual veurem coses bastant interessants, no hagin entes 
la profunditat que tenia aquest segon apartat. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pons. 

Bé, en aquest moment caben tres possibilitats. La 
primera, que el Grup PSM i EEM accepti o rebutgi 
l'esmena, sobre la qual cosa no s'ha manifestat d'una 
manera clara, ha manifestat una intenció d'acceptació 
parcial en aquest cas, previament a l'acceptació parcial 
hi hauria d'haver una retirada de part de l'esmena per 
part del Grup SOCIALISTA o també, és una tercera 
vía, que facin un escrit consensuat, que el facin arribar 
a la Mesa, el qual seria sotmes a votació, sempre que hi 
hagués acord entre tots els grups d'admetre'l a tramito 
en concret, les tres opcions que ten en són aquestes que 
els he exposat, jo continuaré donant tom d'intervenció 
als altres grups i al final vostes manifestaran amb quina 
de les tres apcions es queden. 

Pel Grup Parlamentari MIXT, Sr. Pascual, té la pa
raula. 

EL SR. PASCUAL I AMORÓS: 

Sí, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Evi
dentment és un argument de pes el moment processal 
en que es troba la transferencia de competencies en 
Feve de l'Estat a les Illes Balears, el fet de remoure el 
tema del tren avui en aquest moment, i vull coincidir 
clarament amb l'exposició del Sr. Cañellas en aquest 
sentit; pens que ara, amb una resolució del Parlament, 
enviar cap a Madrid una petició de doblers o d'un estudi 
fins i tot no és el que pertoca, el que pertoca és que 
se'ns transfereixi la competencia. 

La segona cosa que volia dir, un argument que de
mostra que no hi ha lÍnies rendibles, com s'ha dit, és 
que aquesta competencia de Feve s'hauria pogut tenir 
l'any 1980 -una o dues-, en el temps del Consell Gene
ral Interinsular, i no es va acceptar, per que no es va 
acceptar? Perque no hi havia ni els doblers ni els recur
sos materials per donar un ban servei, aixo és una prova 
indirecta de la falta de rendibilitat <;le les línies, de les 
existents, que for~osament han de ser més rendibles, les 
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perllongacions cap a Manacor i cap a Arta o cap a sa Pobla, 
des d'Inca. 

La tercera cosa és que li voldria donar un petit consell de 
pages, Sra. Vadel!. És que, si ha d'invertir en un negoci, no 
comani els estudis de viabilitat als estudiants del darrer curs 
de la Universitat de les Illes Balears ni tampoc als de Har
vard. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Pascua!. Sr. Cañellas, té la paraula. 

EL SR. CAÑELLAS 1 FONS (CarIes): 

Gracies, Sr. President. Sra. Vadell, abans li he dit sincera
ment que donava un deu a la seva intervenció, ara li he de 
fer una petita crítica, si voste me la permet, és que no he 
acabat d'entendre la seva postura. Ens ha parlat de la cursa 
de bicicletes en la qual perd qui primerament posa el peu a 
terra. Voste diu que no vol que es demorin les transferencies 
i voste hi esta posant un entrebanc; a voste, en compte 
d'acceptar que se signi la transferencia d'aquesta coml,eten
cia d'aquí a deu, quinze o vint dies, ara se li ha ocorregut 
enviar aixó al Ministeri d'obres Públiques del Govern central 
de Madrid, cosa que ens pareix a tots molt raonable, peró 
que aixo servira per demorar la signatura de les transferenci
es; els doblers, es demanen, li he dit que el punt d) és: "Di
nero para la reapenura de las líneas ", aixo és a dins la nego
ciació, i en base a una normativa que ha dit el Sr. Damia 
Pons. Per tant, nosaltres demanam els doblers, que venguin 
ja no ho puc dir, pero de demanar-Ios, els demanam, i legal
ment. Per tant, no comprenc com voste ara ens diu que en 
comptes de signar-les i tenir-ne aviat la competencia, no 
senyor, ho enviam a Madrid. 

De totes maneres vostes, com és lógic, faran el que vul
guin amb la seva proposició i nosaltres, com és logic, vota
rem que no a la seva postura. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Gracies, Sr. Cañellas. Arribat aquest punt farem un des
cans de cinc minuts per tal que facin arribar la postura a la 
Mesa. Gracies. 

Abans de passar a votació, farem lectura de la proposta 
de transacció que es fa, diu el següent: 

"El Parlament de les Illes Balears acorda instar el Govern 
central per tal que: Primer, emprengui les accions necessaries 
per reobrir les lÍnies de ferrocarril, actualment interrompu
des, entre Inca-Arta i Inca-sa Pobla, previ estudi de viabilitat. 
Segon, en relació amb les línies ferries fora de servei, l'estu
di n'analitzara les possibilitats de posar-les novament en 
funcionament o si resultassin de viabilitat dubtosa o nuHa les 
alternatives de convertir-les en espais d'esport o de neure" . 

Estan tots els grups d 'acord que s'admeti la transac
ció a tramit? En conseqüencia passarem a la votació. Es 
pot fer la votació conjunta o hi ha petició de votació per 
separat? Es fara votació conjunta, ido. 

Senyores i senyors diputats que voten a favor, es 
volen posar drets, per favor? Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que voten en contra? 
Gracies, poden seure. 

Senyores i senyors diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

24 vots a favor , 33 en contra, cap abstenció. En con
seqüencia queda rebutjada la proposició no de nei . 

Esgotat l'ordre del dia, conclou aquesta sessió. Graci
es a tots. 

b --
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